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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott, 
hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

19/2014 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
20/2014 Napirend elfogadásáról
21/2014 A 2014. évi startmunka mintaprogramok irányának elfogadásáról
22/2014 Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
23/2014 Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról
24/2014 Szent György Katolikus Általános Iskola 1-2. évfolyamának átköltöztetéséről a Szent 

Imre iskolába
25/2014 Visszatérítendő támogatás nyújtásáról az Ifjúsági Egyesület részére
26/2014 "Komplex mezőgazdasági növénytermesztés Jászalsószentgyörgyön" című 

startmunka programhoz kapcsolódó beszerzésről
27/2014 A volt Művelődési ház összekötő folyosójának bontásáról
28/2014 A Príma- Protetika Kft. kérelméről



Készült: a Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13-án,  a Polgármesteri 
Hivatal (5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.) Házasságkötő termében megtartott, hangfelvétellel 
rögzített ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester,
Dömők Istvánné,
Koczka László,
Vigh Miklós önkormányzati képviselők,
Gál Zoltán,
Zsoldi Lajos bizottsági tagok,
Dr. Kovács Kornél jegyző,
Sopronyi Kitti jegyzőkönyvvezető.

Szarvák Imre: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jakusné Vámos 
Mária és Kátai Lajos képviselők jelezték távolmaradásuk okát. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dömők 
Istvánné és Vigh Miklós személyét javasolja.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

19/2014. (III.13.) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömők Istvánné és Vigh Miklós 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

Határozatról értesülnek:        1.) Képviselő-testület, Helyben
2.) Jegyző, Helyben
3.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: kéri  a  kiküldött  napirend  módosítását:  a  3.  napirendi  pontot  "Előterjesztés  a 
Jászalsószentgyörgyi Vízmű Kft. alapító okiratának módosításáról" kéri levenni a mai napirendről, 
helyette  3.  napirendi  pontként  "Előterjesztés  a  Szent  György  Katolikus  Általános  Iskola  1-2.  
évfolyamának  átköltöztetéséről  a  Szent  Imre  iskolába" című  javaslatot  kéri  megtárgyalni.  Kéri 
továbbá  a  napirend  kiegészítését:  az  Egyebekben  "Előterjesztés  visszatérítendő  támogatás  
nyújtásáról  az  Ifjúsági  Egyesület  részére",  "Előterjesztés  a  volt  Művelődési  ház  összekötő  
folyosójának  bontásáról",  a  Príma-  Protetika  Kft.  kérelméről és  "Komplex  mezőgazdasági  
növénytermesztés  Jászalsószentgyörgyön" című startmunka programhoz kapcsolódó beszerzésről  
szóló javaslatokat kéri megtárgyalni. 
Kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint:

 Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről
 Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról
 Előterjesztés a Szent György Katolikus Általános Iskola 1-2. évfolyamának átköltöztetéséről 

a Szent Imre iskolába
 Előterjesztés visszatérítendő támogatás nyújtásáról az Ifjúsági Egyesület részére
 Előterjesztés  "Komplex  mezőgazdasági  növénytermesztés  Jászalsószentgyörgyön"  című 

startmunka programhoz kapcsolódó beszerzéséről



 Előterjesztés a volt Művelődési ház összekötő folyosójának bontásáról
 Előterjesztés a Príma- Protetika Kft. kérelméről

Zárt ülésen:
 Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatásáról

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

20/2014. (III.13.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben
2.) Jegyző Helyben
3.) Irattár Helyben

Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Szarvák Imre: tájékoztatásul közli, hogy a Komplex belterületi vízrendezés Jászalsószentgyörgyön 
elnevezésű projekt kivitelezőjének kiválasztásához Képviselő-testületi döntés szükséges. Ez ügyben 
holnap délelőtt  Bíráló Bizottsági ülés lesz,  ezt  követően jövőhéten (előreláthatólag március 18.) 
pedig  ismét   Képviselő-testület  összehívása  válik  szükségessé  az  ide  vonatkozó  határozat 
meghozatala  miatt.  Két  ülés  közötti  események  között  közli,  hogy  már  hivatalosan  is  az 
önkormányzat tulajdonát képzi az 1501/3 Hrsz.-ú majd 4 hektáros terület, a benzinkút környéke és a 
kamion parkoló. Másik jó hírként közli, hogy a napokban megérkezett a támogató nyilatkozat a 
2013. őszén benyújtott pályázatra, mely szerint bruttó 31.850.000.- Ft-ot nyert az önkormányzat a 
Faluház  épületének  felújítására.  Továbbá  megérkezett  a  befogadó  nyilatkozat  a  Vízimalom 
felújítására  benyújtott  pályázatra,  valamint  várjuk  a  Kalandpark  építése  a  jászalsószentgyörgyi 
Vadas parkban címmel beadott pályázatunk elbírálását. Közli továbbá, hogy március elején 30 fővel 
elindult  "Komplex  mezőgazdasági  növénytermesztés  Jászalsószentgyörgyön"  című  startmunka 
program,  melynek  keretében  többek  között  elkezdődik  a  volt  bölcsőde  épületének  átalakítása 
állattartásra  és  gabona  tárolására  alkalmas  épületté.  A kérelemben  vállaltuk  továbbá  különböző 
gabona növények (kukorica, lucerna, hagyma) termesztését, valamint energianyár ültetését. Ehhez a 
programhoz  szorosan kapcsolódik  a  nemrégiben  nyújtott  -  jelenleg  elbírálás  alatt  lévő  -  "helyi 
sajátosságokon  alapuló"  startmunka  program  kérelmünk,  melynek  címe  "Lovas  szolgáltató 
tevékenység és magyar udvar kialakítása Jászalsószentgyörgyön". Az erre vonatkozóan kiküldött 
tájékoztatóból  kiderül,  hogy  tervezzük  különböző  állatok  beszerzését  az  addigra  már  -  a  két 
programnak  köszönhetően  -  felújított  bölcsőde  épületébe.  Cél  a  lovas  állattartás  hosszú  távú 
kialakítása településünkön és az ehhez szükséges feltételek megteremtése. Megkérdezi, hogy van-e 
valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a Képviselő-testület döntését, hogy az elhangzott 
és  kiküldött  tájékoztató  anyag  ismeretében  beleegyezik-e,  hogy  az  önkormányzat  ez  irányba 
haladjon a startmunka mintaprogramok tervezésének tekintetében.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



21/2014. (III.13.) KT határozat

A 2014. évi startmunka mintaprogramok irányának elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat 
startmunka programok keretében újítsa fel,  illetve lovak tartására és gabona tárolására alkalmas 
épületté alakítsa át és hasznosítsa a hosszú évek óta funkciótlan volt bölcsőde épületét. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: folyamatos

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület, Helyben
4.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: megkérdezi,  hogy a két  ülés  közötti  beszámolóval  kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a tájékoztatóban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

22/2014. (III.13.) KT határozat 

Két ülés között tett intézkedésekről, fontosabb eseményekről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  két  ülés  között  tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. 

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben 
2.) Jegyző Helyben 
3.) Irattár Helyben

Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról

Szarvák Imre:  az április  6-i  országgyűlési  választás  kapcsán felállítandó helyi  szavazatszámláló 
bizottság  tagjairól  szóló  javaslatokat  tartalmazó  előterjesztést  mindenki  megkapta.  Megkérdezi, 
hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Dr.  Kovács  Kornél: tájékoztatásul  közli,  hogy  a  3.  számú  szavazókör,  a  Könyvtár  a  kijelölt 
szavazókör azoknak, akik átjelentkeztek szavazni.

Szarvák Imre: mivel további jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



23/2014. (III.13.) KT határozat 

Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló 
Bizottságok tagjaira tett javaslatot, és az a 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 24. §-a 
szerint az alábbiak szerint elfogadta:

1. sz. szavazókör: Óvoda Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15.
Tag: Kovácsné Nagy Gizella
Tag: Kátai Béláné
Tag: Halláné Ronyecz Ilona
Póttag: Balogh Anikó
Póttag: Balogh Zsuzsanna

2. sz. szavazókör: Irodás iskola Jászalsószentgyörgy, Fő út 78.
Tag: Tóth Imréné
Tag: Fekete Imréné
Tag: Blaha Zoltánné
Póttag: Kovács Nóra
Póttag: Baranyi Anilla

3. sz. szavazókör: Községi Könyvtár Jászalsószentgyörgy, Fő út 70/b.
Tag: Müller Attiláné
Tag: Pogányné Gál Judit
Tag: Jakab Ferencné
Póttag: Törőcsik Renáta
Póttag: Baráth Csabáné

4. sz. szavazókör: Általános Iskola Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1.
Tag: Tóth Miklósné
Tag: Czakó Ignácné
Tag: Sallai Gáborné
Póttag: Vörös Judit
Póttag: Nagy Anett

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: HVI-vezető, polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) HVI vezetője, Helyben
4.) Szavazatszámláló Bizottsági tagok, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  a  Szent  György  Katolikus  Általános  Iskola  1-2.  évfolyamának  
átköltöztetéséről a Szent Imre iskolába



Szarvák  Imre: az  írásos  előterjesztést  mindenki  megkapta.  Fontos  kijelenteni,  hogy  ez  egy 
szándéknyilatkozat.  Amennyiben  a  Képviselő-testület  is  támogatja  a  javaslatban 
megfogalmazottakat  -  melynek  részeként  az  önkormányzat  felvállal  egyéb  anyagi  természetű 
kiadásokat is, ezzel is hozzájárulva az átköltöztetéshez - működhet a dolog. Összegezve a leírtakat, 
a lényeg, hogy amennyi plusz költséggel jár az átköltöztetés, meg sem közelíti meg azt, amennyi 
előnye  lesz  annak,  hogy az  alsó  tagozatos  kisiskolások a  tornaterem mellett,  nagy  udvarral  és 
megfelelő  méretű  ebédlővel  rendelkező  épületben  és  felújított  tantermekben  tanulhatnak  majd. 
Reményeink  szerint  2-3  hónapon  belül  visszaérkezik  a  válasz  az  Egri  Főegyházmegyétől  a 
nyilatkozattal kapcsolatban, melyet Igazgató úr fog közvetíteni. Kérdés, hogy a Képviselő-testület 
támogatja-e  a  határozat  továbbítását  a  benne  foglalt  feltételek  vállalásával?  Megkérdezi,  van-e 
kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

24/2014. (III.13.) KT határozat 

Szent György Katolikus Általános Iskola 1-2. évfolyamának átköltöztetéséről a Szent Imre 
iskolába

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javaslatot tesz arra vonatkozóan, 
hogy a Szent György Katolikus Általános Iskola 1-2. évfolyama 2014/2015 tanévtől költözzön át a 
Fő út 78. szám alatti un. "volt Szent Imre iskola" épületébe. Az átköltözés miatt felmerülő egyszeri 
költségeket, illetve a tervezendő fűtési költség növekedést az önkormányzat felvállalja.
A rezsiköltség (fűtés) kompenzációja a tornaterem teljes fűtési költségének átvállalásával valósulhat 
meg, mivel ennek fűtése fa tüzeléssel lehetséges, melyre az önkormányzatnak van kapacitása.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Tarnai Mihály intézményvezető, Helyben
3.) Dr. Kovács Kornél, Helyben
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Egyebek:

Előterjesztés visszatérítendő támogatás nyújtásáról az Ifjúsági Egyesület részére

Szarvák Imre: 2013 év végén a Képviselő-testület már megelőlegezte az Ifjúsági Egyesület számára 
a sikeres LEADER pályázat eredményeként eszközbeszerzésre nyert 1.000.000.- Ft-ot, mely akkor 
átutalásra  került  a  számlájukra.  Azonban a  kapott  összeg  egy  részéből  szakértői  díjakat  kellett 
kifizetniük 600.000.- Ft értékben egy másik, folyamatban lévő pályázathoz. Kéri a kiesett 600.000.- 
Ft pótlását, visszatérítendő támogatás nyújtása címén, hogy mielőbb megvalósulhasson a Faluházba 
tervezett székek, asztalok beszerzése. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt 
nem lát, szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



25/2014. (III.13.) KT határozat 

Visszatérítendő támogatás nyújtásáról az Ifjúsági Egyesület részére

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul,  hogy a Községi 
Önkormányzat bankszámlaszámáról 600.000.- Ft-ot - visszatérítendő támogatás címen - átutaljon a 
Jászalsószentgyörgy  Ifjúsági  Egyesület  bankszámlájára,  a  2013-ban  eszközbeszerzésre  elnyert, 
utófinanszírozású LEADER pályázat teljesítése céljából.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. április 1.

Határozatról értesülnek:           1.) Képviselőt-testület, Helyben
                                                  2.) Jegyző, Helyben
                                                  3.) Ifjúsági Egyesület, Helyben

   4.) Irattár, Helyben

Előterjesztés  "Komplex  mezőgazdasági  növénytermesztés  Jászalsószentgyörgyön"  
című startmunka programhoz kapcsolódó beszerzésről

Szarvák  Imre:  mint  azt  a  két  ülés  közötti  tájékoztatóban  is  említette,  március  elején  elindult 
településünkön  a  "Komplex  mezőgazdasági  növénytermesztés"  startmunka  program,  melynek 
keretében önkormányzatunk bruttó 825.500.- Ft-ot nyert el gallyzúzó gép beszerzésére. Úgy véli, 
hogy mindenképp egy erős és masszív gépet érdemes vásárolni ebből az összegből. A gallyzúzó 
gépre bekért különböző árajánlatokat mindenki előzetesen megkapta, mi szerint a legelőnyösebb 
ajánlat  az  Agro  -  Békés   Kft.-től  érkezett.  Az  is  lényeges  szempont,  hogy  az  önkormányzati 
tulajdonú traktorhoz  is  passzoljon  a  gép.  Habár  az  ajánlati  ár  meghaladja  a  rendelkezésre  álló 
keretet,  javasolja  a  PIRBA  oldaltöltős  gép  megvásárlását  985.000.-  Ft  +  Áfa  összegben. 
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja:

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

26/2014. (III.13.) KT határozat 

"Komplex  mezőgazdasági  növénytermesztés  Jászalsószentgyörgyön"  című  startmunka  
programhoz kapcsolódó beszerzésről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Agro-Békés 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től  (2740 Abony, Mária Terézia u. 35.) vásárolja meg a kapott  
árajánlatban szereplő PIRBA oldaltöltős faaprító gépet 985.000.- Ft + Áfa összegben. 
A közmunka program keretében elnyert br. 825.500.- Ft és a vételi ár br. 1.250.950.- Ft közötti 
különbözet összegét, 425.450.- Ft-ot az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.

Határidő: 2014. március 14. (az árajánlat érvényessége)
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület, Helyben



3.) Galambosi Péter - területi vezető (Agro-Békés Kft.), Abony
4.) Irattár, Helyben

Előterjesztés a volt Művelődési ház összekötő folyosójának bontásáról

Szarvák Imre: a volt Művház közel 20 éve funkciótlan folyosójának lebontásáról szóló az írásos 
előterjesztést mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése? Mivel jelentkezőt 
nem lát, szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - az előterjesztésben foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

27/2014. (III.13.) KT határozat 

A volt Művelődési ház összekötő folyosójának bontásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  mára  erősen 
leamortizálódott,  volt  Művelődési  házat  a  Bacsó  úti  szolgálati  lakással  összekötő,  funkciótlan 
folyosó, régi szociális rész kézi munkaerővel történő lebontásához. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2014. május 15.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Képviselő-testület, Helyben
3.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
4.) Irattár, Helyben 

Előterjesztés a Príma- Protetika Kft. kérelméről

Szarvák Imre: a fent megnevezett cég által küldött bemutatkozó levelet mindenki megkapta. Azzal a 
céllal  keresték  fel,  hogy szeretnének a  településen  évente  2-3  alkalommal,  a  lakosság  számára 
ingyenes ortopédiai szakvizsgálatot tartani a védőnői szolgálat helyiségében alkalmanként 5000.- Ft 
+ Áfa bérleti díj összegért. Ehhez kérik a Képviselő-testület beleegyezését. Megkérdezi, hogy van-e 
kérdés? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja a tájékoztatóban foglaltakat.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
 a - döntéshozatalban résztvevő 5 fő - a javaslatban foglaltakat 

5 igen szavazattal, tartózkodás, és ellenszavazat nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

28/2014. (III.13.) KT határozat 

A Príma- Protetika Kft. kérelméről

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a  békéscsabai 
központú  Príma-Protetika  Kft.  a  jászalsószentgyörgyi  Védőnői  Szolgálat  helyiségében  évi  2-3 
alkalommal  a  lakosság  számára  ingyenes  ortopédiai  szakvizsgálatot  szervezzen  magánrendelés 



keretén belül, melyért 5000.- Ft bérleti díjat fizet alkalmanként a Községi Önkormányzatnak. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza  Szarvák  Imre  polgármestert  a  vonatkozó  bérleti  szerződés 
megkötésére. 

Felelős: Szarvák Imre polgármester 
Határidő: 2014. április 1.

Határozatról értesülnek: 1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) Dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Príma-Protetika Kft. képviseletében Vakhal Anikó ügyintéző

(5000 Szolnok, József Attila út 83.)
4.) Képviselő-testület, Helyben
5.) Pénzügy, Helyben
6.) Irattár, Helyben

Szarvák Imre: a napirendi pontok megtárgyalását zárt ülésen folytatja.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Dömők Istvánné Vigh Miklós
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


