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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. 
 Az ülés időpontja: 2016. február 18.  A kezdés időpontja: 17,10 óra  
 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Telekgerendás, Dózsa u. 13. sz. 
 
Az ülésen jelen vannak a képviselő-testület tagjai közül:   Ránkli Ferenc polgármester 
  Kerekes József 

Kindli András 
                       Csaponé Mesnikov Melinda 

Pepóné Lóczi Ildikó 
  Sipiczki Márton  
    Zelenyánszki András képviselők 
 
Az ülésen jelen vannak a tanácskozási joggal meghívottak közül: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 

 
Jegyzőkönyvvezető:     Szívós Henriette 
 
Meghívottak a jelenléti ív szerint. 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Köszönti a képviselőket, meghívottakat, a testületi ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 7 fő képviselő.  
Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Pepóné Lóczi Ildikó és Zelenyánszki András 
képviselőket. Kéri, aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
 

 1/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadta Pepóné Lóczi Ildikó és 
Zelenyánszki András képviselőket, a 2016. február 18-
i soros nyílt képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Kéri az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 
 
I. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett 

intézkedésekről, fontosabb eseményeiről. 
II. Telekgerendás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének 

megalkotása. 
III. Telekgerendás Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása. 
IV. Éves közbeszerzési terv elfogadása. 
V. A Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde 2016/2017 nevelési évre vonatkozó óvodai és 

bölcsődei beiratkozás időpontjának meghatározása. 
VI. A Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának elfogadása. 
VII. Civil szervezetek és a Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának 

támogatása. 
VIII. Polgármester 2016. évi szabadságának a meghatározása. 
IX. DAREH 2016. évi tagdíj elfogadása. 
X. Állásfoglalás migrációs kérdésben. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
 

 2/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2016. február 18-i soros nyílt ülés 
napirendi pontjait elfogadta. 

          
I. sz. napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés közt tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményeiről. 
Ránkli Ferenc polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra kéri a 
képviselőket.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
 

 3/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 
    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés 
között tett intézkedésekről és az átruházott 
hatáskörben tett intézkedésekről szóló beszámolót 
elfogadja. 
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II. sz. napirendi pont Telekgerendás Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, a rendelet tervezetet az ÜVB megtárgyalta. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, a bizottsági ülésen javasolt módosításokkal, a parkolóra 
tervezett összeg 700 e forinttal történő megemelésével, a művelődési háznál a betonozással, 
javasolja a rendelet megalkotását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.  
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 7 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. 
(II.18.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és 
gazdálkodásáról 
 
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi./ 
 

III. sz. napirendi pont Telekgerendás Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták, a rendelet tervezetet az ÜVB megtárgyalta. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: Kormányzati funkciók változása miatt szükséges a rendelet módosítása. 
Kerekes József ÜVB elnöke:  A tervezetet az ÜVB megtárgyalta, javasolja a rendelet megalkotását.  
Ránkli Ferenc polgármester:  Szavazásra bocsátja a rendelet megalkotását.  
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
- 7 igen - szavazattal : 
 A szavazás eredményeként a testület 7 igen, 

szavazattal megalkotta Telekgerendás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. 
(II.18.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 14/2014.(X.22.) rendelet módosításáról. 
 

 /Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 
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IV. sz. napirendi pont Éves közbeszerzési terv elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. 
Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető: A közbeszerzési terv lényege, hogy akkor, amikor már az önkormányzat  tudja, hogy a 
közbeszerzési értékhatárokat meghaladó beruházásokat fog végrehajtani abban az 
esztendőben, azt egy közbeszerzési tervben kell, hogy meghatározza. Ezt el kell küldeni az 
Országos Közbeszerzési Testületnek, illetve a honlapján nyilvánosságra kell hozni. Jelen 
pillanatban az önkormányzat nem rendelkezik olyan információval, hogy milyen pályázatból, 
és legfőképp mennyi támogatást fog igénybe venni, ami közbeszerzés alá tartozik. Abban az 
esetben, - hasonlóan a tavalyi évhez - , ha majd tudjuk melyik pályázatból mennyi az az 
összeg ami érinti az összeghatárokatt, akkor majd módosítani fogjuk a közbeszerzési tervet. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
  4/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 

  
    

TELEKGERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
2016. évi közbeszerzési terve 

 Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016-os évre közbeszerzési 
tervének összesített bevételi és kiadási oldalát 0 - ban azaz Nullában határozza meg, 
tekintettel arra, hogy ebben az évben olyan vásárlást, építést, beruházást nem tervez, amely 
meghaladja a jogszabályban rögzített közbeszerzési értékhatárt.  
 
A képviselő – testület a 2015. évi. CXVIII. törvény 41.§.(1) bekezdése szerint nyilvánosságra 
hozza a 2016. évi közbeszerzési tervét. 

 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

  
 
 

V. sz. napirendi pont A Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde 2016/2017 nevelési évre vonatkozó óvodai és bölcsődei 
beiratkozás időpontjának meghatározása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
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A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 5/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat képviselő – 
testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét képező 
javaslatot a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 
beiratkozása kapcsán. 

 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

 
VI. sz. napirendi pont A Hétszínvirág  Óvoda és Bölcsőde 2016/2017 nevelési évre vonatkozó óvodai és bölcsődei 
beiratkozás időpontjának meghatározása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés? Nincs. Szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 6/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde éves 
takarítási munkálatai miatt engedélyezi az intézmény 
zárva tartását 2016. július 25-től -2016. augusztus 14. 
között, tekintettel arra, hogy az intézménybe járó 
gyermekek szülei ezen időszak alatt nem kérték a 
gyermekek nyári ellátását. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő:értelem szerint 
 

 
VII. sz. napirendi pont Civil szervezetek és a Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának 
támogatása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Az ÜVB tagjai az ülés után beszéltek a 
támogatások összegéről. Felkéri az ÜVB elnököt, tegyen javaslatot a támogatási összegekről. 
Kerekes József ÜVB elnök: Ugyanaz az összeg kerül felosztásra, mint az előző évben, és tartalékolunk is egy kis összeget. 
Sportklub 420 e, Örökifjak 200 e, Vöröskereszt 200 e, Horgász Egyesület 40 e, Egészségért 
Közalapítvány 40 e, Polgárőr Egyesület 400 e, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 200e, 
Evangélikus Egyház 70 e. 



6 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb javaslat? Szavazásra bocsátja egyenként a határozati javaslatok elfogadását. 
 
Ránkli Ferenc polgármester:  Telekgerendási Polgárőr Egyesület részére 400 e forint támogatás megállapítása. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 7/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendási Polgárőr Egyesület 
részére 400.000.-Ft összeget nyújt működési célra. 
A támogatás összegével 2016. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2015. évi beszámoló. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
       

Ránkli Ferenc polgármester:  Telekgerendásiak Egészségéért Közalapítvány részére 40 e forint támogatás megállapítása. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 8/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendásiak Egészségéért 
Közalapítvány részére 40.000.-Ft összeget nyújt 
működési célra.  
A támogatás összegével 2016. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2015. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint      
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Ránkli Ferenc polgármester:  Vöröskereszt Telekgerendási Alapszervezete részére 200 e forint támogatás megállapítása. 
 

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 9/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Magyar Vöröskereszt 
Telekgerendási Alapszervezetének 200.000-Ft 
összeget nyújt működési célra. 
A támogatás összegével 2016. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

 
       
Ránkli Ferenc polgármester:  Telekgerendási Labdarúgó Sc részére 420 e forint támogatás megállapítása. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 10/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendási Labdarúgó Sport 
Club részére 420.000-Ft összeget nyújt működési 
célra. 
A támogatás összegével 2016. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2015. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Örökifjak Nyugdíjas Klub részére 200 e forint támogatás megállapítása. 
 

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 11/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból az Örökifjak Nyugdíjas Klub részére  
200.000.-Ft összeget nyújt működési célra. 
A támogatás összegével 2016. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2015. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 

Ránkli Ferenc polgármester:  Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzata részére 200 e forint támogatás 
megállapítása. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 12/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendási Szlovákok 
Nemzetiségi Önkormányzata részére 200.000.-Ft 
összeget nyújt működési célra.  
A támogatás átutalása a határozat elfogadásától 
számított 15 napon belül esedékes. 
A támogatás összegével 2016. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete az 
önkormányzat  által elfogadott 2015. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Ránkli Ferenc polgármester:  Telekgerendási Horgász Egyesület részére 40 e forint támogatás megállapítása. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 13/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Teleki Horgász Egyesület részére 
40.000.-Ft összeget nyújt működési célra.  
A támogatás átutalása a határozat elfogadásától 
számított 15 napon belül esedékes. 
A támogatás összegével 2016. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
A Támogatási szerződés kötelező melléklete a 
taggyűlés által elfogadott 2015. évi beszámoló.  
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

Ránkli Ferenc polgármester:  Telekgerendási Evangélikus Egyház részére 70 e forint támogatás megállapítása. 
 

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 14/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2016. évi költségvetésben elkülönített 
céltartalékból a Telekgerendási Evangélikus 
Egyházközség részére 70.000.-Ft összeget nyújt 
működési célra.  
A támogatás átutalása a határozat elfogadásától 
számított 15 napon belül esedékes. 
A támogatás összegével 2016. december 30-ig köteles 
elszámolni. 
A támogatás kifizetése a Támogatási szerződés 
aláírását követő 8 napon belül esedékes. 
 
Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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VIII. sz. napirendi pont: Polgármester 2016. évi szabadságának a meghatározása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal :  
 15/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község  Önkormányzatának Képviselő-
testülete,   a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – 
(4) bekezdéseiben foglaltak alapján Ránkli Ferenc 
főállású polgármester 2015. évi 46 nap szabadsága 
igénybe vételét a melléklet szerinti szabadság 
felhasználási ütemezését az alábbiaknak megfelelően 
hagyja jóvá: 

- május 5 nap. 
- június 5 nap. 
- július 7 nap. 
- augusztus 10 nap. 
- szeptember 5 nap. 
- október 5 nap. 
- november 3 nap. 
- december 6 nap. 

 
Határidő: folyamatos     
Felelős: Kosznáné Pule Ilona kirendeltség-vezető 

  
IX. sz. napirendi pont: DAREH 2016. évi tagdíj elfogadása. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Éves tagdíj 60 Ft/év/fő.  
Zelenyánszki András alpolgármester:  Támogatja a határozati javaslatot. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb kérdés, észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 
 16/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy  
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1.) Telekgerendás Község Önkormányzat a Dél-
Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati 
Társulás részére 2016. évben fizetendő tagdíj 
összege 60,- Ft/fő/év összegben határozza meg, 
és egyúttal  

2.) felkéri a pénzügyi csoportot, hogy az 1. 
pontban meghatározott tagdíj fedezetét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetési 
rendeletébe tervezze be. 
 Felelős: Ránkli Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
X. sz. napirendi pont: Állásfoglalás migrációs kérdésben. 
Ránkli Ferenc polgármester:  Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja közül 7 fő az alábbi döntést hozta 
 -7 igen - szavazattal : 
 17/2016. (II.18.) önkormányzati határozat 

    Telekgerendás Község Önkormányzata elutasítja a 
kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési 
kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés 
kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a 
kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, 
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, 
egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel 
akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és 
a kötelező betelepítési kvótát, védje meg 
Magyarországot és a magyar embereket! 

 
Ránkli Ferenc polgármester:  Egyéb kérdés, észrevétel? 

 
Csaponé Mesnikov Melinda képviselő: Köszöni a civil szervezetek eddigi munkáját, kéri a további együttműködést. 
Haraszti Mihály a Telekgerendási Polgárőr Egyesület Elnöke: 15 éves a polgárőrség, ebből az alkalomból 2016. március 19-én lesz közgyűlés, és ezzel 
egybekötött ünnepség, melyre meghívja a képviselő-testület tagjait. 
Nagy Imréné Örökifjak Nyugdíjas Klub elnöke: Megköszöni a képviselő-testület támogatását. 
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Aradszki Jánosné Vöröskereszt Telekgerendási Alapszervezete: Megköszöni a képviselő-testület támogatását. 2016. március 18-án tisztújító közgyűlést 
tartanak, fiatalokat szeretnének beválasztani. 
Oryszcsák György Telekgerendási Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke: Megköszöni a képviselő-testület támogatását. 
 
Egyéb észrevétel nem érkezett, a polgármester megköszöni a részvételt, a soros nyílt ülést 17 
óra 15 perckor bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 

 _________________________   __________________________ 
            Ránkli Ferenc                        Kosznáné Pule Ilona 
  polgármester              kirendeltség – vezető 
 
 
 
 _________________________   ________________________ 
                Pepóné Lóczi Ildikó                 Zelenyánszki András 

    jegyzőkönyv hitelesítő            jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

            _________________________ 
              Szívós Henriette        

       jegyzőkönyvvezető 


