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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési és 
Közbiztonsági Bizottsága 2017. szeptember 26-án 17 óra 15 perckor Ercsi Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Gólics Ildikó elnök 
     Sandi József bizottsági tag 

   Sira Magdolna külső bizottsági tag 
   Prekop Antal külső bizottsági tag 
                                             

Meghívottak:  Győri Máté polgármester   
     Papp György alpolgármester 

   dr. Feik Csaba jegyző 
   Dr. Balázs-Fülöp Ferenc képviselő 
   Orbán Balázs ügyvezető igazgató 

     Szük Katalin mb. pü.-i irodavezető 
     Fekete Tímea referens és jkv. vezető 
   
 
Gólics Ildikó elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság 4 taggal 
határozatképes. Elmondja, hogy Karsai Gergely bizottsági tag a későbbiekben fog csatlakozni 
a bizottsági üléshez. Elmondja, hogy az ülésnek 6 napirendi pontja van, melyek mindenki 
részére előzetesen kiküldésre kerültek. Megkérdezi, hogy kérdése, észrevétele van-e 
valakinek az elmondottakkal kapcsolatban. Miután kérdés, észrevétel nem merül fel, 
javaslatot tesz a nyílt ülés napirendjére és szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 2017. szeptember 26-i nyílt ülésének 
napirendjéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
298/2017. (IX.26.) sz. határozata 

a Bizottság 2017. szeptember 26-i nyílt ülésének napirendjér ől 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 
 

1) Az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. beszámolója a 2017. I. félévében végzett 
közszolgáltatási tevékenységéről  

2)  A „Közétkeztetés biztosítása a köznevelési és a szociális intézmények számára” 
szerződés keretében közbeszerzési ajánlati felhívás közzétételéről 

3)  A betöltetlen házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak 
helyettesítéssel történő ellátásáról, valamint a betöltetlen házi gyermekorvosi körzet 
betegellátásának biztosítása érdekében az Ercsi Egészségügyi Központ finanszírozási 
szerződésének, valamint működési engedélyének módosításáról 

4)  A Battai úti csapadékvíz elvezetési munkálatainak megrendeléséről 
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5)  A településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez, a településképi rendelet 
előkészítéséhez, valamint a településrendezési eszközök 2017-2018. évi 
felülvizsgálatához szükséges települési főépítészi feladatok ellátásáról 

6)  Az Ercsi Napfény Óvoda részére előirányzat biztosításáról 
 
1.) napirendi pont - az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. beszámolója a 2017. I. félévében 
végzett közszolgáltatási tevékenységéről  
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Orbán Balázs, az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően elkészítette a 
Kft. 2017. első félévi tevékenységéről szóló beszámolóját. Felkéri Orbán Balázs ügyvezető 
igazgatót, hogy röviden foglalja össze a beszámoló tartalmát. 
Orbán Balázs ügyvezető igazgató elmondja, hogy a Kft. költségvetésében az egyéb 
bevételek sorra 15 millió Ft került betervezésre, melyből az I. félévben 2.735.000,-Ft folyt be. 
Ennek az az oka, hogy még több, folyamatban lévő munka nem került befejezésre, és ez miatt 
pénzügyi teljesítésre. Ezen munkák befejezése a II. félévben várható. Elmondja, hogy a 
települési hulladékkezelés sorra 17 millió Ft került betervezésre, melyből már az I. félévben 
12.700.000,-Ft felhasználásra került. A város érdeke az illegális hulladék lerakásának 
felszámolása, ám valószínűleg az erre a célra betervezett összeg kevésnek fog bizonyulni. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a beszámoló költségvetés fejezetében feltüntetésre 
került a még folyamatban lévő munkák várható bevétele. Ebből világosan látszik, hogy a 
költségvetésbe betervezett 15 millió Ft-os bevétel megközelítőleg teljesülni fog. A Felügyelő 
Bizottság elküldte az Önkormányzat részére a Kft. működésével kapcsolatos észrevételeit, 
azonban, mint nemrégiben kiderült, a Kft. nem kapott ebből egy példányt sem. Reméli, hogy 
az együttműködés e téren még javulni fog. A beszámolóban és a Felügyelő Bizottság 
tájékoztatójában leírtak alapján már látja a Kft. működésében a fejlődést, azonban ennek még 
folytatódnia kell. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy az Eötvös József Általános Iskolában a fűtés 
biztosítása miatt történt-e már előrelépés. 
Orbán Balázs ügyvezető igazgató elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a KLIK-kel és a 
megbeszéltek alapján benyújtotta a szerződés tervezetet, melyre várja a Központ válaszát. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a tankerületnek új vezetője van, aki két 
szerződéstervezetet kért, egyrészt az általános karbantartási munkák ellátására, másrészt a 
faapríték biztosítására és a kazán karbantartására, melyek már benyújtásra kerültek. 
Véleménye szerint korrekt ajánlatok kerültek összeállításra. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban?  Miután kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. 
I. félévében végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolójáról 4 igen szavazattal, 
nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
299/2017. (IX.26.) sz. határozata  

az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolójáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. 2017. I. félévi tevékenységéről szóló 
beszámolóját.  
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2.) napirendi pont - a „Közétkeztetés biztosítása a köznevelési és a szociális intézmények 
számára” szerződés keretében közbeszerzési ajánlati felhívás közzétételéről 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, a „Közétkeztetés biztosítása oktatási és szociális intézmények 
számára” tárgyában megkötött koncessziós szerződés 2017. december 31-én lejár, ezért új 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Az önkormányzat közbeszerzési szakértője, dr. Pusztai 
Attila úr elkészítette az ajánlati felhívást, amely tartalmazza azokat a részleteket, melyeket 
már több körben megtárgyalt a Bizottság. Elmondja, hogy a konyha leltárt hiányosnak találja. 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy ifj. Balázs Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy a 
korábbi anyagban nem volt egyértelmű, hogy ki fogja beszedni az étkezési térítési díjakat. Ez 
most pontosításra került az anyagban is, a jövőben az Önkormányzat fogja szedni a térítési 
díjakat. Tudomása szerint a pénzügyi iroda dolgozói személyesen voltak kint a Junior Zrt. 
által üzemeltetett konyhában és vették fel, illetve egyeztették le a konyha leltárát. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a „Közétkeztetés biztosítása a köznevelési 
és a szociális intézmények számára” szerződés keretében közbeszerzési ajánlati felhívás 
közzétételéről 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság  
300/2017. (IX.26.) sz. határozata  

a „Közétkeztetés biztosítása Ercsi Város köznevelési és a szociális intézményei 
számára” szerződés keretében közbeszerzési ajánlati felhívás közzétételéről 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja, hogy Ercsi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete Ercsi Város köznevelési és a szociális intézményei 
közétkeztetésének biztosítása érdekében „Közétkeztetés biztosítása Ercsi Város köznevelési 
és a szociális intézményei számára” szerződés keretében közbeszerzési ajánlati felhívást tesz 
közzé. 

 
3.) napirendi pont - a betöltetlen házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi 
feladatainak helyettesítéssel történő ellátásáról, valamint a betöltetlen házi 
gyermekorvosi körzet betegellátásának biztosítása érdekében az Ercsi Egészségügyi 
Központ finanszírozási szerződésének, valamint működési engedélyének módosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy a Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy az 
Önkormányzat és a Z. Nagy Szolgáltató Kft. közötti házi gyermekorvosi feladatok ellátására 
vonatkozó megbízási szerződést 2017. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel 
megszünteti. A Képviselő-testület által elfogadott és meghirdetett házi gyermekorvosi feladat 
ellátására szóló felhívásra pályázat nem érkezett, így az elfogadott határozat értelmében az 
állás betöltéséig Dr. Várföldi Tamás intézményvezető folyamatosan gondoskodik a pályázat 
újbóli kiírásáról. A Képviselő-testület felhatalmazhatja az intézményvezetőt, hogy a 
betöltetlen házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel 
történő ellátásáról gondoskodjon. Ennek érdekében arra is, hogy az AGNEKI Járóbeteg-ellátó 
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és Szolgáltató Kft-vel 2017. október 1. napjától az álláshely betöltéséig megbízási szerződést 
kössön, továbbá a házi gyermekorvos melletti asszisztensi feladatok ellátására asszisztenst 
nevezzen ki, közalkalmazotti jogviszony keretében. A Képviselő-testület felhatalmazhatja az 
intézményvezetőt arra is, hogy a betöltetlen házi gyermekorvosi körzettel kapcsolatban a 
finanszírozási szerződés, illetve a működési engedély módosítása ügyében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, s a szerződést kösse meg. Megkérdezi, hogy valakinek van-e 
kérdése, észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült 
fel, így szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatokat: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a betöltetlen házi gyermekorvosi körzet 
házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátásáról 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
301/2017. (IX.26.) sz. határozata  

a betöltetlen házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel 
történő ellátásáról 

 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazza fel az Ercsi Egészségügyi Központot (2451 Ercsi, Eszet T. u. 14.), illetve annak 
vezetőjét, Dr. Várföldi Tamás intézményvezetőt, hogy a betöltetlen házi gyermekorvosi 
körzet betegellátása érdekében – 2017. október 1-től az álláshely betöltéséig – az AGNEKI 
Járóbeteg-ellátó és Szolgáltató Kft-vel (rövid cégnév: AGNEKI Kft., cégjegyzékszám: 07-09-
021914; székhely: 2451 Ercsi, Panoráma u. 6.; képviseli: Dr. Szabó Ildikó ügyvezető; 
személyes ellátásra kötelezett házi gyermekorvos: Dr. Szabó Ildikó; orvosi nyilvántartási 
száma: 48814) a házi gyermekorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására megbízási 
szerződést kössön, továbbá a házi gyermekorvos mellett végzendő asszisztensi feladatok 
ellátására – szintén 2017. október 1-vel – asszisztenst nevezzen ki. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a betöltetlen házi gyermekorvosi körzet 
házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátásáról 4 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
302/2017. (IX.26.) sz. határozata  

a betöltetlen házi gyermekorvosi körzet betegellátásának biztosítása érdekében az Ercsi 
Egészségügyi Központ finanszírozási szerződésének, valamint működési engedélyének 

módosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
hatalmazza fel az Ercsi Egészségügyi Központot (2451 Ercsi, Eszet T. u. 14.), illetve annak 
vezetőjét, Dr. Várföldi Tamás intézményvezetőt, hogy a betöltetlen házi gyermekorvosi 
körzet betegellátásának biztosítása érdekében a finanszírozási szerződés, illetve a működési 
engedély módosítása ügyében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a szerződést kösse 
meg.  
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek továbbá, 
hogy hatalmazza fel Dr. Várföldi Tamás intézményvezetőt, hogy a házi gyermekorvosi állás 
közalkalmazotti jogviszonyban történő betöltése érdekében a pályázatot ismételten írja ki, s az 
állás betöltéséig folyamatosan gondoskodjon a szükséges munkáltatói intézkedések 
megtételéről mind a helyettesítés, mind a pályázat sikeressége érdekében. 
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A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek továbbá, 
hogy hatalmazza fel Dr. Várföldi Tamás intézményvezetőt arra is, hogy amennyiben a 
betöltetlen házi gyermekorvosi állást sikerül újra betölteni, a szükséges szerződések 
megkötése és engedélyek beszerzése (finanszírozási szerződés, működési engedély, stb.) 
érdekében eljárjon, azokat kezdeményezze, illetve írja alá. 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a 288/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozat 
visszavonásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság   
303/2017. (IX.26.) sz. határozata  

a 288/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozat visszavonásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Ercsi 
Város 2. számú gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak helyettesítéssel 
történő ellátásáról szóló 288/2017. (VIII.29.) Kt. sz. határozat visszavonását. 
 
 
4.) napirendi pont - a Battai úti csapadékvíz elvezetési munkálatainak megrendeléséről 
 
Gólics Ildikó elnök felkéri Győri Máté polgármestert az előterjesztés rövid ismertetésére 
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a Battai utca területén nem megoldott a 
csapadékvíz elvezetés nagyobb terhelés esetén. A szakértői vélemények szerint a kivitelezés 
költségei megközelítőleg 500.000,-Ft-ot tennének ki. Ilyen jellegű probléma a város területén 
több ponton is előfordul. A Battai utcai munkálatokkal egy időben szükséges lenne elvégezni 
az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár parkolójának, illetve a Bereczki Bolt előtti 
járdának a csapadékvíz elvezetését. A kivitelezési munkálatokat a hűvösebb csapadékos 
időjárás előtt el kellene végezni. Javasolja a három helyszínen történő kivitelezési munkák 
elvégzésére nettó 1.500.000,-Ft keretösszeg meghatározását. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi, Battai út, az Ercsi Eötvös József 
Művelődési Ház és Könyvtár Bem utcai parkolója és az Ercsi, Dózsa Gy. tér 1. (hrsz.: 
2361/2.) szám előtti parkoló csapadékvíz elvezetési munkálataira előirányzat biztosításáról 4 
igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
304/2017. (IX.26.) sz. határozata  

az Ercsi, Battai út, az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Bem utcai 
parkolója és az Ercsi, Dózsa Gy. tér 1. (hrsz.: 2361/2.) szám előtti parkoló csapadékvíz 

elvezetési munkálataira előirányzat biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, az 
Ercsi, Battai út, az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár Bem utcai parkolója, 
továbbá az Ercsi, Dózsa Gy. tér 1. (hrsz.: 2361/2.) szám előtti parkoló csapadékvíz elvezetési 
munkálatainak megrendelését nettó 1.500.000 Ft keretösszeg erejéig. 
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5.) napirendi pont - a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez, a településképi 
rendelet előkészítéséhez, valamint a településrendezési eszközök 2017-2018. évi 
felülvizsgálatához szükséges települési főépítészi feladatok ellátásáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy ahhoz, hogy az Önkormányzat a törvényi 
kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, egy főépítész alkalmazása szükséges. A Képviselő-
testület márciusban döntött a térségi főépítész társulási formában történő alkalmazásáról. A 
társulásnak jelenleg még nincs alkalmazásban főépítésze. A települési arculati kézikönyv és a 
településrendezési feladatok felülvizsgálata elkezdődött, azonban főépítész nélkül nem 
lehetséges az eljárás lefolytatása. A főépítészi tevékenység ellátására a Rend-Eng-Terv 
Építész Iroda adott árajánlatot. A főépítészi tevékenység ellátásának a mérnöki óradíja bruttó 
13.000,-Ft/óra.  
Győri Máté polgármester elmondja, hogy a társulásnak azért nincs még jelenleg főépítész az 
alkalmazásában, mert a két fél között még tart az egyeztetés. Ercsinek azonban a már 
megkezdett munkák folyatásához szükséges egy főépítész alkalmazása, ezért javasolja a 
tervező asszonnyal a szerződés megkötését. 
Gólics Ildikó elnök megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a napirendi 
ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra teszi fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság a településképi arculati kézikönyv 
elkészítéséhez, a településképi rendelet előkészítéséhez, valamint a településrendezési 
eszközök 2017-2018. évi felülvizsgálatához szükséges települési főépítészi feladatok 
ellátásáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
305/2017. (IX.26.) sz. határozata  

a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez, a településképi rendelet 
előkészítéséhez, valamint a településrendezési eszközök 2017-2018. évi felülvizsgálatához 

szükséges települési főépítészi feladatok ellátásáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság támogatja a települési főépítész 
alkalmazását annak érdekében, hogy a 2016. évi LXXIV. törvénynek és a 190/2009. (IX.15) 
Korm. rendeletének megfelelően a főépítész közreműködését igénylő feladatokat az 
önkormányzat el tudja látni. 
 
 
6.) napirendi pont - az Ercsi Napfény Óvoda részére előirányzat biztosításáról 
 
Gólics Ildikó elnök elmondja, hogy Bosnyák Istvánné, az Ercsi Napfény Óvoda 
intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a Bizottság felé, hogy szíveskedjen támogatni azt, 
hogy az Önkormányzat az intézmény költségvetésében bruttó 330.200,-Ft előirányzatot 
biztosítson az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére. Az Óvoda villamos 
biztonságtechnikai felülvizsgálatainak (érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat, 
villámvédelmi felülvizsgálat és erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálat) 
érvényessége lejárt. A mérési munkálatok elvégzésére és a dokumentációk elkészítésére az 
árajánlatok bekérése megtörtént. A kötelező felülvizsgálatok elvégzésének és az azt igazoló 
dokumentumok készítésének díja telephelyenként nettó 130.000,-Ft+Áfa, a két telephelyre 
összesen nettó 260.000,-Ft+Áfa. Megkérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele a 
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napirendi ponttal kapcsolatban? További kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra 
teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság az Ercsi Napfény Óvoda részére 
előirányzat biztosításáról 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 
306/2017. (IX.26.) sz. határozata  

az Ercsi Napfény Óvoda részére előirányzat biztosításáról 
 

A Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Ercsi Napfény Óvoda villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatainak elvégzésére bruttó 
330.200,-Ft előirányzatot biztosítson az Ercsi Napfény Óvoda 2017. évi költségvetésében az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére. 
 
 
 
 
Gólics Ildikó elnök megköszöni a jelenlévők munkáját és megkérdezi, hogy valakinek van-e 
további kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban? Miután további kérdés, 
észrevétel nem merült fel, az ülést 17 óra 40 perckor bezárja. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                                 Gólics Ildikó                                            Sira Magdolna 
                                     elnök                                                     jkv.hitelesítő  


