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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

2010. október 13. napján tartott alakuló nyílt ülésének 
JEGYZŐKÖNYVE 

 

Készült: Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének alakuló nyílt üléséről 

Az ülés helye: 

 

Beloiannisz Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

Az ülés kezdete: 2010. október 13. 18 óra 00 perckor 

Jelen lévők: Papalexisz Kosztasz 

Boka Erika 

dr. Horváth István 

Koller Ákos 
Márkusz Tamás  

Prekop László Kosztasz 

Takács Katalin 

 

dr. Bedő István Zoltán 

Czeilinger Tiborné 

polgármester 

képviselő 

képviselő 

képviselő 
képviselő 

képviselő 

képviselő 

 

jegyző 

jkv. vezető 
 

1.) A HVB elnökének tájékoztatója a települési önkormányzati választások 

eredményéről, megbízólevelek átadása 

 

Márkusz Tamás korelnök megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 fő képviselő 
jelenlétével határozatképes. Köszönti a megválasztott és megjelent képviselőket, 

polgármestert, és a lakosság részéről megjelenteket. Ezt követően átadja a szót Kazsóki 

Sándor Helyi Választási Bizottság Elnökének. 

 

Kazsóki Sándor Helyi Választási Bizottság Elnöke ismerteti az önkormányzati 

választások eredményét, és előadja e jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatót, ezt 
követően átadja a polgármesternek és a képviselőknek a megbízóleveleket. 

 

 

2.) A megválasztott képviselők és polgármester eskütétele 

 
Márkusz Tamás korelnök a tájékoztatót követően előmondja a képviselők 

esküszövegét. (A képviselők esküt tesznek és erről okmányt írnak alá.) 

 

Márkusz Tamás korelnök előmondja a polgármester esküszövegét. (A polgármester 

esküt tesz és erről okmányt ír alá.)  

 
dr. Bedő István Zoltán jegyző felhívja a polgármester és a képviselők figyelmét a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre, miszerint a polgármesternek és képviselőknek 

a megbízólevelek átvételétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tennie, 

ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül. Elmulasztásának 

jogkövetkezményei, hogy a képviselő addig nem gyakorolhatja jogait, és juttatásokban 

nem részesülhet.  
 

Márkusz Tamás korelnök javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Boka Erika és dr. 

Horváth István képviselőket. 

Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal Boka Erika és dr. 
Horváth István képviselőket jegyzőkönyv-

hitelesítőnek megválasztotta. 
 

Márkusz Tamás korelnök javasolja a mai alakuló ülés napirendi pontjainak 

elfogadását az alábbiak szerint: 
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1. A HVB elnökének tájékoztatója a települési önkormányzati választások 

eredményéről, megbízólevelek átadása 
Előterjesztő: Márkusz Tamás Korelnök, Kazsóki Sándor HVB elnöke 

2. A megválasztott képviselők és polgármester eskütétele 
Előterjesztő: Márkusz Tamás Korelnök 
3. Alpolgármester megválasztása 
Előterjesztő: Márkusz Tamás Korelnök 

4. A polgármester illetménye és egyéb juttatásának megállapítása 
Előterjesztő: Márkusz Tamás Korelnök 

5. Vagyonnyilatkozattal foglalkozó Ügyviteli Bizottság megválasztása 
Előterjesztő: Márkusz Tamás Korelnök 
6. A polgármester programjának ismertetése 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester 

7. Egyebek 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester 

 

Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon: 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
38/2010. (X.13.) számú 

HATÁROZATA 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestület 

2010. október 13-i alakuló nyílt ülésének napirendi pontjairól 
 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. október 13-i alakuló 

nyílt ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A HVB elnökének tájékoztatója a települési önkormányzati választások 

eredményéről, megbízólevelek átadása 
Előterjesztő: Márkusz Tamás Korelnök, Kazsóki Sándor HVB elnöke 

2. A megválasztott képviselők és polgármester eskütétele 
Előterjesztő: Márkusz Tamás Korelnök 

3. Alpolgármester megválasztása 
Előterjesztő: Márkusz Tamás Korelnök 

4. A polgármester illetménye és egyéb juttatásának megállapítása 
Előterjesztő: Márkusz Tamás Korelnök 

5. Vagyonnyilatkozattal foglalkozó Ügyviteli Bizottság megválasztása 
Előterjesztő: Márkusz Tamás Korelnök 

6. A polgármester programjának ismertetése 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester 

7. Egyebek 
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester 

Felelős: Márkusz Tamás korelnök, Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 
3.) Alpolgármester megválasztása 

 

Márkusz Tamás korelnök megnyitja az alpolgármester megválasztása napirendi pont 

tárgyalását, és kéri a képviselőket, nyilatkozzanak, hogy a napirendi pont nyílt ülésen 

történő tárgyalásához hozzájárulnak-e, ezért név szerint kérdezi a képviselőket.  

 
Képviselők válasza egyenként: Boka Erika igen. Koller Ákos igen. Takács Katalin igen. 

Márkusz Tamás igen. Papalexisz Kosztasz igen. Dr. Horváth István igen. Prekop László 

Kosztasz igen. 
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Márkusz Tamás korelnök elmondja, hogy mivel az alpolgármester választás titkos 

szavazással történik, az alpolgármester választása céljából meg kell választani egy Eseti 

Szavazatszedő Bizottságot. A Bizottság elnökének javasolja Boka Erikát, tagjainak pedig 
Takács Katalint és Prekop László Kosztaszt. 

 

Márkusz Tamás korelnök ezután szavazásra teszi fel, hogy aki egyetért azzal a 

javaslattal, hogy az Eseti Szavazatszedő Bizottság elnöke Boka Erika legyen, az 

kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal Boka Erika 
képviselőt az Eseti Szavazatszedő 

Bizottság elnökének megválasztotta. 

 

Márkusz Tamás korelnök szavazásra teszi fel, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, 

hogy az Eseti Szavazatszedő Bizottság tagja Takács Katalin legyen, az kézfeltartással 
szavazzon. 

A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal Takács Katalin 
képviselőt az Eseti Szavazatszedő 

Bizottság tagjának megválasztotta. 
 

Márkusz Tamás korelnök szavazásra teszi fel, hogy aki egyetért azzal a javaslattal, 

hogy az Eseti Szavazatszedő Bizottság tagja Prekop László Kosztasz legyen, az 

kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal Prekop László 
Kosztasz képviselőt az Eseti 

Szavazatszedő Bizottság tagjának 

megválasztotta. 

 

Márkusz Tamás korelnök ezt követően javasolja, hogy a Képviselőtestület az Eseti 

Szavazatszedő Bizottság megválasztott elnökét és tagjait egységes szerkezetben fogadja 
el. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
39/2010. (X.13.) számú 

HATÁROZATA 

 

Eseti Szavazatszedő Bizottság megválasztásáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbiak szerint az Eseti 
Szavazatszedő Bizottságot megválasztotta: 

Eseti Szavazatszedő Bizottság elnöke: Boka Erika  

Eseti Szavazatszedő Bizottság tagjai: Takács Katalint, Prekop László Kosztasz. 
Felelős:  Márkusz Tamás korelnök 

Határidő: azonnal 

 
Márkusz Tamás korelnök elmondja, hogy mivel a polgármester tesz javaslatot az 

alpolgármester személyére, ezért kéri Papalexisz Kosztasz polgármester urat, hogy tegye 

meg a javaslatát az alpolgármester személyére. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester köszönt minden megjelentet, és örül annak, hogy a 

lakosság részéről ennyi érdeklődő van jelen. Elmondja, hogy több jelöltje is volt az 
alpolgármester személyére. Elsődlegesen dr. Horváth István háziorvost szerette volna 

javasolni, mivel azonban ő szerződésben áll az önkormányzatunkkal, és ez a helyzet 
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összeférhetetlenséget eredményezne, ezért Koller Ákost javasolja az alpolgármesternek. 
Kérdezi a jelöltet, hogy elvállalja-e. 

 

Koller Ákos képviselő elmondja, hogy vállalja az alpolgármesteri tisztséget és 

tiszteletdíj megállapítása nélkül vállalja az alpolgármesterséget. 

 
Márkusz Tamás korelnök a titkos szavazás lebonyolítására szünetet rendel el. 

 
Szünet után: 

 

Boka Erika képviselő az Eseti Szavazatszedő Bizottság elnöke ismerteti a titkos 

szavazás eredményéről készült jegyzőkönyvet. Elmondja, hogy Koller Ákos képviselőt 7 
igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal alpolgármesterré választották meg. (A 

jegyzőkönyv és a szavazólapok e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Márkusz Tamás korelnök ezt követően kéri a képviselőtestületet, hogy az 

alpolgármester megválasztásának eredményét a testület foglalja határozatba. Kéri, hogy 

aki egyetért azzal, hogy a megválasztott alpolgármester Koller Ákos, aki tiszteletdíj 
megállapítása nélkül vállalja az alpolgármesteri tisztet, az kézfeltartással szavazzon. 

 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

40/2010. (X.13.) számú 

HATÁROZATA 

 
az alpolgármester megválasztásáról 

 

1. Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete Koller Ákos (szül.: 

Dunaújváros, 1975. november 24. 2455 Beloiannisz, Delcsev u. 462/12. szám 

alatti lakos) képviselőt alpolgármesterré megválasztotta. 

2. A Képviselőtestület, tekintettel arra, hogy a képviselő tiszteletdíj megállapítása 
nélkül vállalja az alpolgármesteri tisztség ellátását, Koller Ákos alpolgármester 

részére tiszteletdíjat nem állapít meg. 
Felelős: Papalexisz Kosztasz polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester ezt követően, mint esküvevő előmondja az eskü 
szövegét az alpolgármester úrnak, aki az esküt leteszi és erről okmányt ír alá. 

(Esküokmány csatolva e jegyzőkönyvhöz.) 

 

 

 

4.) A polgármester illetménye és egyéb juttatásának megállapítása 
 

Márkusz Tamás korelnök a napirendi pont megnyitása után átadja a szót a jegyzőnek. 

 

dr. Bedő István Zoltán jegyző ismerteti a polgármester illetményére és egyéb juttatása 

megállapítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kiindulópont, hogy mivel a 
polgármester urat főállású polgármesterként választották meg, ezért részére a testület 

illetményt állapít meg, azaz köteles megállapítani. Az illetmény az illetményalap és a 

lakosságszámhoz viszonyított szorzó összege, összegszerűen kell megállapítani. Az 

illetményalap költségvetési törvényben meghatározott, az államigazgatásban érvényes 

illetményalap, amelynek összege a 2010. évben 38.650,- Ft. A település 

lakosságszámához viszonyított legalacsonyabb szorzó 8,5, a legmagasabb 11. A 
legalacsonyabb összeg tehát 328.525,- Ft, a legmagasabb 425.150,-Ft. 

Elmondja továbbá, hogy a hatályos jogszabályok alapján főszabály szerint a 

polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, általa előlegezett, 
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számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A polgármester választása 
szerint, azaz választhatja költségátalány megállapítását is, amely az illetménye 20-30%-

a közötti összeg lehet. Jelen esetben a legalacsonyabb 20%, az 65.705,- Ft-ot jelent, a 

legmagasabb 30%, ami 98.558,- Ft. 

 

Márkusz Tamás korelnök elmondja, hogy előzetes egyeztetés alapján a polgármester 
úr a legalacsonyabb szorzó megállapításával kéri illetménye megállapítását, 

költségtérítését pedig 20%-os költségátalányban. 

 

Márkusz Tamás korelnök szavazásra teszi fel a polgármester illetményére vonatkozó 

javaslatát, amely szerint a 38.650,- Ft illetményalapot szorozva a 8,5-es szorzóval, 

összesen 328.525,-Ft illetmény megállapításával egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselőtestület 6 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
41/2010. (X.13.) számú 

HATÁROZATA  

 

a polgármester illetményének megállapításáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

1994. évi LXIV. törvény 3.§ (2) bekezdése alapján Papalexisz Kosztasz (szül.: 

Beloiannisz, 1972. január 11-én; a.n.: Georgievska Ljubica) polgármester 

illetményét visszamenőleges hatállyal, 2010. október 3. napjától 328.525,- Ft-ban 

állapítja meg. 
Felelős: dr. Bedő István Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Márkusz Tamás korelnök szavazásra teszi fel a polgármester költségtérítésére 

vonatkozó azon javaslatát, miszerint a polgármester költségátalánya illetményének a 

20%-ában legyen megállapítva, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselőtestület 6 igen, 0 nem és 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
42/2010. (X.13.) számú 

HATÁROZATA 

 

a polgármester költségátalányának megállapításáról 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

1994. évi LXIV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján Papalexisz Kosztasz (szül.: 

Beloiannisz, 1972. január 11-én; a.n.: Georgievska Ljubica) polgármester 

költségátalányát visszamenőleges hatállyal, 2010. október 3. napjától 65.705,- Ft-

ban állapítja meg. 
Felelős: dr. Bedő István Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

5.) Vagyonnyilatkozattal foglalkozó Ügyviteli Bizottság megválasztása 

 
Márkusz Tamás korelnök megnyitja a Vagyonnyilatkozattal foglalkozó Ügyviteli 

Bizottság megválasztása napirendi pont tárgyalását, és kéri a képviselőket, 
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nyilatkozzanak, hogy a napirendi pont nyílt ülésen történő tárgyalásához 
hozzájárulnak-e, ezért név szerint kérdezi a képviselőket.  

 

Képviselők válasza egyenként: Boka Erika igen. Koller Ákos igen. Takács Katalin igen. 

Márkusz Tamás igen. Papalexisz Kosztasz igen. Dr. Horváth István igen. Prekop László 

Kosztasz igen. 
 

dr. Bedő István Zoltán jegyző elmondja, hogy a későbbi zavartalan képviselői 

joggyakorlás miatt szükséges most felállítani a Vagyonnyilatkozattal foglalkozó ügyviteli 

Bizottságot. 

 

Márkusz Tamás korelnök ezt követően átadja, Papalexisz Kosztasz polgármester 
átveszi az ülés vezetését. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a Vagyonnyilatkozattal foglalkozó Ügyviteli 

Bizottság elnökének javasolja Márkusz Tamás korelnököt, mivel ő már tapasztalatokkal 

rendelkezik e bizottság elnökségi feladatainak ellátásában, tagjainak pedig Prekop 

László Kosztasz és dr. Horváth István képviselőket. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester ezután szavazásra teszi fel, hogy aki egyetért azzal 

a javaslattal, hogy a Vagyonnyilatkozattal foglalkozó Ügyviteli Bizottság elnöke Márkusz 

Tamás legyen, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal Márkusz Tamás 
képviselőt a Vagyonnyilatkozattal 

foglalkozó Ügyviteli Bizottság 

elnökének megválasztotta. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester ezután szavazásra teszi fel, hogy aki egyetért azzal 
a javaslattal, hogy a Vagyonnyilatkozattal foglalkozó Ügyviteli Bizottság tagja Prekop 

László Kosztasz legyen, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal Prekop László 
Kosztasz képviselőt a 

Vagyonnyilatkozattal foglalkozó 
Ügyviteli Bizottság tagjának 

megválasztotta. 

  

Papalexisz Kosztasz polgármester ezután szavazásra teszi fel, hogy aki egyetért azzal 

a javaslattal, hogy a Vagyonnyilatkozattal foglalkozó Ügyviteli Bizottság tagja dr. 

Horváth István legyen, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal dr. Horváth István 
képviselőt a Vagyonnyilatkozattal 

foglalkozó Ügyviteli Bizottság tagjának 

megválasztotta. 

  
Papalexisz Kosztasz polgármester ezt követően javasolja, hogy a Képviselőtestület a 

Vagyonnyilatkozattal foglalkozó Ügyviteli Bizottság megválasztott elnökét és tagjait 

egységes szerkezetben fogadja el. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 

43/2010. (X.13.) számú 

HATÁROZATA 
 

a Vagyonnyilatkozattal foglalkozó Ügyviteli Bizottság megválasztásáról 
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbiak szerint a 
Vagyonnyilatkozattal foglalkozó Ügyviteli Bizottságot megválasztotta: 

Vagyonnyilatkozattal foglalkozó Ügyviteli Bizottság elnöke: Márkusz Tamás  

Vagyonnyilatkozattal foglalkozó Ügyviteli Bizottság tagjai: Prekop László Kosztasz, 

dr. Horváth István. 
Felelős:  Papalexisz Kosztasz polgármester, dr. Bedő István Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

6.) A polgármester programjának ismertetése 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester a napirendi pont megnyitása után ismerteti a 
polgármesteri programját. (A polgármesteri program e jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

7.) Egyebek 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester e napirendi pont megnyitása után elmondja, hogy a 

törvény lehetőséget biztosít a képviselők részére tiszteletdíj megállapítására, de 

megismerve az önkormányzat anyagi helyzetét, tetemes adósságállományát; javasolja, 

hogy a képviselőtestület ne állapítson meg tiszteletdíjat. Aki ezzel egyetért, az 

kézfeltartással szavazzon. 
A Képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Beloiannisz Község Önkormányzat 

Képviselőtestületének 
44/2010. (X.13.) számú 

                                                HATÁROZATA 

 

a képviselői tiszteletdíjról 

 
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete - figyelembe véve az 

önkormányzat anyagi helyzetét – úgy dönt, hogy képviselői tiszteletdíjat nem 

állapít meg. 
Felelős:  Papalexisz Kosztasz polgármester, dr. Bedő István Zoltán jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy Márkusz Tamás képviselő úr 
benyújtott egy a polgármesterhez és a testülethez címzett levelet; amelyet kért, hogy a 

polgármester felolvasson, kérte továbbá a jegyzőkönyv mellé csatolását. Ezt követően a 

levelet felolvassa. (A levél e jegyzőkönyv mellé csatolva.) 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy október 7-én megtörtént a 
polgármesteri munkakör átadás-átvétele. Azóta egy 2 millió forintos ki nem fizetett 

számla ügyében megkeresett egy kivitelező cég képviselője. Így a tartozásállományunk a 

kifizetetlen számláknál ezzel az összeggel 17,5 millióról 19,5 millióra emelkedett. 

Mondhatni a szekrényből kiesett egy csontváz. Egyébként is tervei között szerepelt egy 

teljes gazdasági átvilágítást kezdeményezni az önkormányzat működésével 

kapcsolatosan, ezek után ezt minél előbb meg is teszi. 
 

Papalexisz Kosztasz polgármester elmondja, hogy az alakuló ülés előtt fél órával Boka 

János hívta fel, hogy mivel az iskolában nem megoldott a fűtés, pontosabban azt 

kikapcsolták; alternatív fűtési lehetőségként készítenek egy vegyes tüzelésű kazánt, 

amit felajánlanak az iskola részére, hogy ilyen átmeneti helyzetben is meg tudják oldani 
a fűtést. Ezúton is köszöni Boka János felajánlását, és sajnálja, hogy nem tud itt lenni 

az ülésen. 
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Papalexisz Kosztasz polgármester kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
az most tegye meg. 

 

Dr. Orosházi Györgyné mb. ÁMK igazgató megköszöni a kazánt. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester megköszöni, hogy ilyen nagy számban jelenlétükkel 
megtisztelték, és meghallgatták az ülést. Elmondja, hogy szeretné bevezetni ezt az 

egyebek napirendi pontot, hogy a képviselők, és a lakosság közti kommunikáció 

folyamatos legyen. 

 

Papalexisz Kosztasz polgármester miután több hozzászólás nem érkezett megköszöni 

a képviselők munkáját és hozzászólásaikat, és az ülést 19 óra 05 perckor berekeszti. 
 

k.m.f. 

  

 

 

Papalexisz Kosztasz 
polgármester 

 

 

 

 

dr. Bedő István Zoltán 
jegyző 

 

 

Boka Erika 

képviselő 
jkv. hitelesítő 

 

 

 

 
 

 

 

dr. Horváth István 

képviselő 
jkv. hitelesítő 

 


