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Jegyzőkönyv
Készült 2017.május 3.áno azorszítgos SzéchényiKönyvtár, Budapest'
VI. emeleti konferencia-termében
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Küldöttközgyűlésérő

Barátné dr. Hajdu Ágnes: . Köszönti a kuldötteketós megjelentvendégeket:
Ramháb Máriát, azIKSZ elnökét, a társult szewezetek (Csongrád Megyei Könyvtáro.
sok Egyesülete, Kisalfcildi Könyvtárosok Egyesülete, Könyvtárostanárok Egyesülete) képviselőit,a társ szakmai szewezetekközül aMagyar Népművelők Egyesülete képviselőjét,Bordás Istvánt,a szakmai lapok képviselőit.
Bordás István, a Magyar NépművelőkEgyesülete elnöke köszönti a közgyűlés
résztvevőit.Megtiszte|ő számára,hogy az MKE meghívta.Köszöntőjében kiemelte a
fontosságát'
kétegyesületésa kétszakma együttműködésének
A bevezető gondolatok végénelnök asszony felkériKiss Gábor alelnököt a közgyűlés
levezetésére
Kiss Gábor: Köszönti akozgyúlésrésztvevőit.Bejelenti, hogy a küldottközgyűlésről
jegyzőkönyv készül'
felkéri
A jegyzőkcinyv vezetésére
1. Molnárné Varga Katalin
Jegyzőkönyv-hitelesítésrefelkéri:
l. Bazsóné Megyes K|árát
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2. Hegyközi Ilonát
A jegyzőkönywezetésre és .hitelesítésremás javaslat nem történt. A küldöttek
küldöttigazolványukk aI szavazva 1 nem szavazattalelfogadták a j elölteket.
A ktildöttközgytilés eredményes lebonyo|ításához, a szavazáso|<hozszükség van a
jelenlévők személyénekazonosítására,a mandátumok kontrolljára. Ezért Mandátumés egyben szavazatszámláIő bizottságot is választani kell. Az elnökség javaslata a
Ma n dátu m. ésegyben szaYazatszátmláiő b izotts á g elnö kére
1. Horváth Tamás (Budapest)

elnök

A Mandátum ésegyben szavazatszám|á|őbizottság tagjaira:

2.
3.
4.
5.

KissnéAnda Klára
FazekasJudit
Breznai Elvira
Oros Sándor

t^g
tag
tag
tag

A bizottság elnökére és tagaira más javaslat nem történt. A
szavazva2 tartőzkodássalelfogadták a jelölteket.
küld<ittigazolványukka|

küldöttek

A levezető elnök felkéri a Mandátum- és egyben szavazatszám|éiőbizottságot, hogy
kezdjékmeg a munkát, és a küldottközgyűlési delegáltak listája és az a|áirtjelenléti
ívek alapján kerüljön megállapításraajelenlévők száma ésa határozatképesség.
Köszönti Eszenyinédr. Borbély Mária egyetemiadjunktust,az MKE Elnökségi tagsát,
akit az elnökség felkért arra, hogy mutassa be a magyarországi könyvtárosok digitális
összehasonlítóelemzését.
kompetenciáitfelmérőkérdőívesfelmérés
Eszenyiné dr. Borbély Mária előadásának címe:Könyvtáros digitális kompetencia
vizsgáIat.A márciusi konferencián atémarövid elemzésehangzottel.
A vtzsgá|at 2OI7. januárjában történt DIGCOMP önértékeléshaszná|atáva|.Egyrészt
keretrendszere alapján.
önértékelés,de kompetenciamérésis az EUROSTAT
Előadásában az önértékelésés a kompetenciaméréseredményeit vetette össze
tartalom-e|őá||itás,
kommunikáció,
kompetencia-területenként (információ,
problémamegoldásésbiztonság).
Ósszegzésében megáI|apította,hogy a vízsgá|at a|apján a könyvtárosok minden
területenrendelkeznekkompetenciával.
Kiss Gábor: Bejelenti, hogy a küldöttkozgytílésaz a|apszabáIy8'$. 12, és |6.
nem nyilvános; azon a tagokon ésaz elnökségen kívül az elnök
bekezdésértelmében
által meghívottak és az a|apszabá|y Vagy a küldöttközgyűlés határozata a|apján
tanácskozásijoggal rendelkező személyekvehetnek részt.Tanácskozási joggal bírnak
la
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az elnökség, a tanács és az egyesület e||enórző bizottságának nem küldött tagsai, a
tiszteletbelitagok, továbbá az elnökség á|tal meghívottszemélyek.
Küldöttközgyűlésünkön az a|apszabá|y 8.$. |4, és 15. bekezdése értelmébenaZ
egyesület egészéttekintve minden húsz egyéni tagot egy küldött képvisel. Minden
szewezet legalább egy küldöttetvá|aszt, akkor is, ha tag|étszámanem éri el ahűszfőt.
Egy személy csak egy szewezet küldötte lehet. A testületi tagokat a
küldöttközgyűlésen testületenként
egy küldött képviseli
ha azon a
A 8.$. 18. bekezdésealapján a küldöttközgyílés tiléseakkor határozatképes,
leadható szavazatoktöbb mint felétképviselőszavazásrajogosulttésztvesz'
Az elmondottak szerinti számítása|apján a küldöttközgyűlésen a küldöttek száma:
II4 fő egyéniküldött és
84 fo testületiküldött.
A küldöttek számaösszesen:l98 Íő,azaz ahatátozatképességhez|ega|ább
100 fő ktildött
jelenléteszükséges.
Felkéri a Mandátum- és egyben szavazatszám|á|őbizottság vezetőjét,tájékoztassona
jelenléti ív alapján a jelenlévő küldöttek számátrő|,
Horváth Tamás - a Mandátum- ésegyben szavazatszám|á|ő bizottság elnöke:
A jelenlétiívek alapján a Mandátum ésegyben szavazatszám|á|ő
bizottság megállapította,
hogya küldöttközgyűlésen87 egyéni,51 testületi,összesen138küldött vanjelen.
Kiss Gábor

megkoszöni a tájékoztatást és megá|Lapítja a
hatátozatképességét.

KüldöttközgyúIés

Kiss Gábor: bejelenti, hogy a ktildöttközgytilést az elnök hívta össze a következő
napirendi pontok megtárgyalásaérdekében:
1. Beszámolő az e|mitltévbenvégzettmunkáról, közhasznúságijelentés
a 2016.osévről
Barátnédr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke
2, Az EllenőruőBizottság elnökénekjelentésea20l6-os évről
Dr. Amberg Eszter, az EI|enórzó Bizottság elnöke
3, INKA Alapítvány _ személyikérdések
4. Egyebek
5. Levezető elnöki zársző
A napirend kiegészítését
AIapszabályunk 8.$. 8' bekezdésea|apján a tagok és az
egyesület szervei az elnöktől a meghívó kézbesítését
követően kérhetik,a kiegészítés
indokolásával. Ilyen kérelem az elntikhöz nem érkezett.Eltérni az e|őzetesen közölt
jogosult
napirendtől akkor lehetséges,haa küldöttközgyiilésen valamennyi részvételre
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgya|ásához egyhangúlag
l^
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hozzájáruI.(8.$. 7 . bekezdés).Mivel a Küldöttközgyűlésen nincs jelen minden küldött,
ezértnapitendmódosításranincs lehetőség.

ELSŐ NAPIRENDI PONT
Kiss Gábor felkéri Barátnédr' Hajdu Ágnes elnök asszonyt,hogy tegye meg szóbeli
kiegészítését
az előzetesenkiktildött 2016. éviKözhasznúsági jelentéshez'
Barátné dr. Hajdu Ágnes: 20l6-ban 81 évesaszervezet,Tag|étszáma2t66egyéniés
84 testületi tag. EIőző évhez képest csökkent, de több év átlagát figyelembe véve
emelkedett a taglétszám. A magyarországi civil szewezetek reprezentativitását
figyelembe véve ataglétszámjónak mondható.Nagy a szélsőségaZ egyes szewezetek
taglétszámaközött, van alig 20 fős, de száznál több taggal rendelkező szervezet is.
Jelentős számu a nyugdíjas réteg. Szükség van ftata|ításra,Ennek érdekébenaz
egyesület hallgatói páIyázatot hirdet a Vándorgyűlésen va|ő részvételre,hallgatókat
fogad gyakornokk éntaz MKE- irodáb an.
A tagösszetételmásik gyengepontja a kistelepülésikönyvtárosok reprezentativitása.
A második regisztráció erősíthetiaz egyesülethezkötődést.
Feladat a kis létszámúszervezetekerősítése.
Alaptevékenységa szakmai érdekképviselet'Igazgatői pá|yázatok szakértői bírá|atára
kértékfeI az egyesületet.
Több szervezetbentémavolt tavaly a bérhelyzetís.
Az egyesületimunka a szetyezetekbenfolyik. Megköszöni Bazsóné Megyes K|árának,
a tanács elnökének, hogy a szervezeti beszámolókat évről évre segít strukturálni,
a beszámolóban,
elvégzi összesítésüket,elemzésüket,s ezá|tal segíti megjelenítését
2016. évi tevékenységéről
a beszámolót 31 szervezetközül 29 küldte meg. Rendkívül
tartalmas munka folyik a szeryezetek 70-80%-ában.Javul a pénzigyi fegyelem' 20L6ra mindenütt elfogadták a szervezeti ésműködési szabályzatot, több helyen pénzügyi
ésirattározási szabá|yzat is készült.
Kommunikáció: A kapcsolattartásdöntően elektronikusútonzaj|ik, Több szervezetnek
van honlapja,facebook oldala.
Az egyestilet honlapja is megélénkült,felállt a honlapbizottság, A szewezetek egyre
sajnoskevesebbhírtküldenek ide.
A szewezeti életrőlszóló beszámolók a Könyvtáwilágban is megjelennek.
Marketing-fejlesztésis történet. Megújult az egyesület magyar és angol nyelvű
ismertetője,roll up-ok készültek.
Gyarapodott a médiamegielenés,melyekről nyilvántartást készít a Marketing és
Kommunikációs Bizottság. Lehetőség van archivá|ásra, eseménynaptárkészítésére,
pá|yázatokelkészítéséhez'
Megköszöni Ludassi Tünde ésKóródy Judit munkaJát,
Megyei könyvtári lapokban is jelennek meg egyesületihírek.
Néhány szewezetnek kiadványa is van.
Szakmai kitüntetések:a változások miatt nagyobb szerepet kapnak az egyesulet és a
szewezetek díjai.
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20l6-ban Szinnyei.díjat kapott Budaváry K|ára, Ftizeki díjban Harasili Pálné
részesült,MKE Emlékérmetkapott Gulyás Lász|őné, Kecskés Ildikó' PintérnéKék
Krisztina, Sárköziné Sárovits Hajnalka és Szakmári Klára. Az év f,ratalkönyvtárosa
díjatGergely Gyöngyvér Ildikó nyerte le.
Szervezetek rendezvényei: A vándorgyűlés és a Könyvfesztivál hangsúlyos
megjelenéSa szervezeteknek. De széles körű tevékenységetvégeznek. Az írásos
beszámolóban mindez r ész|etesenolvasható.
Pá|yázatok: A hungarikum mint pályázati témalecsengőben. Tavaly számos sikeres
páIyázat volt. Ennek egyik manifesztálódását jelentik a konferenciák, melyek
megszervezésenem olyan egyszerű. Az érdeklődésnagy volt, a jelentkezéseketa
határidőnél korábban kellett zámi. Igyekeztek előnyben részesíteniaz egyesületi
tagokat.Jó volt ahazai ésnemzetközi visszhang is.
Működés és működésfejlesztés:2016.ban kidolgoztuk a MKE stratégiáját,mely a
2016*2021 közötti időszakra fogalmaz meg célokat.Követi az IFLA stratégiáját.A
szervezetekmégnem reagáltak.
Központi rendezvényvolt a VeszprémbenrcndezettVándorgyűlés.
A külügyi kapcsolatok élénknekmondhatók. Egytittműködik az egyesü|et az IFLA-val
és EBLIDA-val. Részt vettünk a v4 országok éves ta|á|kozőján. Az IFLA
konferenciánelnök asszony képviselteaz egyesületet.
A programozáshete rendezvényhezcsatlakoztunk.

Felhívjaa figyelmet
Kiss Gábor megköszöni elnök asszonyszóbeli kiegészitését.
arra,hogy aKözhasznúságijelentésvitájáraa2, napirendután kerül sor.

vrÁsoolK NAPIRENDI PONT
Az EllenőrzőBizottság elnökénekjelentését
a 2016-os évrol.
_
jelentés
Dr. Amberg Eszter EB
a 2016.osévről
A jelentésta küldöttek előzetesenírásbanmegkapták.
Az EB 20|6-ban is az Egyesület a|apszabá|y és az ügyrendi szabályok szerinti
és a
működését és gazdálkodását, továbbá a közhasznúság céljainak érvényesülését
j
gek
gá|ta.
gszab
ítés
v
izs
hatályos o
á|yokban előírt kötel ezettsé teljes ét
Az EB jelenti a Küldöttközgyűlésnek, hogy az EgyesüIet az e|óző közgyűlés őta az
alapszabá|y előírásainak megfelelően, szabályosan működött. Az EB munkét1ához
szükségesdokumentumokataz Egyesület vezetőségerendelkezésrebocsátotta,illetve
az e||enótzéssorán felmerült kérdésekreavá|aszokat megkaptuk'
jelen volt, így közvetlenül
Az elnökségi ülésekenaz EB elnöke állandó meghívottként
is tájékozódhatotta vezetőségidöntésekről,illetve azok előkészítéséről.
Az EB megvizsgá|ta - az Egyesület vezetőségeáltal elkészítettés az EB részére
sző|ő beszámolóban, valamint a közhasznúsági
átadott_a 2016' év tevékenységérő1'
jelentésbenszereplő számszerú adatok, továbbá a nem számszerúsítettinformációk
gét.
valódis ágát, szabáIyszerűsé
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Az Egyesület fő bevételiforrásai a pá|yázati útonelnyert és a közhasznu működésre
kapott támogatásokból, valamint atagsági díjakból származtak. A tagdíjbefizetésének
határideje minden évfebruár vége.Kérjük ahatáridő pontos betartásátl
A páIyázati úton elnyert és a közhasznű működésre kapoff támogatásokból 20l6-ban
18.831.600Ft, a tagságidíjakbó|4 2I8 500 Ft folyt be. Az Egyestiletbankszám|ájának
zfuő egyenlege20|6. december31-én13 652 091 Ft, apénztárzátó egyenlege184
000 Ft.
A kiadások fib tételei 20|6-ban a könyvelési és irodai szo|gá|tatások költségei, az
utazási éskiküldetési költségek és a nemzetközi kapcsolatok (IFLA, EBLIDA tagdij,
ésjogosságát igazolő
konferencia)költségei stb. A fenti kiadások szükségszeniségét
dokumentumokat az EB rendben ta|áLta. Ugyanakkor javasoljuk kiküldetési
nyomtatvány bevezetését,a belftildi, illetve külfiÖldi kiküldetések konnyebb és
egyértelműbbazonosításavégett.
Az EB áttekintetteaz elnökség költségtérítés
igénybevételével
és külföldi napidíjjal
kapcsolatos kimutatásait, és úgy határozott,hogy az MKE költségvetésének
terhére
ftzetett jelentős összegű külföldi kiküldetések napidíj kif,rzetésénekkérdését
megvizsgálja,ésjavasolja kiegészíteni
vele az MKE költségtérítési
szabá|yzatát.
Az EB megállapította,hogy a közhasznúsági jelentés számszeru adatai a vonatkozó,
2016. december 3l.i naplófőkönyv adataival egyezőek, továbbá a 2016. évi zárő
egyenleg megegyezik a20Í7 . évinyitó egyenleggel.
Az Egyesület a hatóságok felé az e|óírt adatszo|gáltatási és bevallási
kötelezettségeinekelegettett.
A Titkárság akiftzetések során igyekezett a készpénzkimé|ő
megoldásokat választani,
elsősorban utalásokkal megoldani a kifizetéseket. A kifizetések határidőre
megtörténtek,előre utalást nem találtunk, a szám|ákjól azonosíthatóak,áttekinthetően
tároltak.
Az EB betekintett a Titkárság adminisztratív munkájába. A szúrópróbaszerűen
megvizsgált anyagokat rendben ta|á|ta. Az iktatás rendben van' a levelek, a
j egyzőkönyvek visszakereshetőek.
Az EB elvégezteaz Egyesület szervezeteinekéves vizsgá|atát is. Az Egyesület és
szervezeteinek könyvelési gyakorlatávaI kapcsolatban felmerülő kérdésekreaz
Egyesület titkársági munkatársától kaptuttk válasú..Az EB korábban megfogalmazott
ellenőrzési tapasztalatai továbbra is érvényesek,amelynek fobb megá||apításai a
következők:
Javasoljuk a szám|a jogcímeket pontosabbanmegadni, vagy amennyiben matad az
általános megfogalmazás (p|. útiköltség,rendezxényszervezés,
virágcsokor, pogácsa,
szállodaszámla stb.), akkor kérjük, hogy csatolják a szám|ák mellé a releváns
rendezvényprogramjátvagy meghívójátis.
Az idószaki pénztárjelentésekentöbb esetben hiányzik a pénztáros és/vagy ellenőr
a|áírása.
Szeretnénk,ha 2017 júliusáig valamennyi szervezet esetébenmegtörténne a saját
adőszámvisszaadása,ésa központi könyveléshezva|ő csatlakozás.
Összefoglalva megállapítható, hogy az Egyesület 20t6-ban eredményesen és
szabá|yszerűenműködött, likviditási gondok nem voltak. A jelentés készítésének
t-
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időpontjában a rendelkezésre á||ő információk a|apján megá|Iapítható, hogy az
Egyesület ebben az évben is fenntartja működését, folyatni fogia tevékenységét,
rendelkezik a működéshez szükségesanyagi hátténel. Az EB a fenti megállapítások
a|apján aZ Egyesület Elnöksége áItaI benyújtott 2016. évi beszámolót és a
közhasznúsági jelentést a Küldöttközgyú|és elé terjesáhetőnek minősíti, és annak
elfogadásátj avasolja.
Kiss

Gábor

megköszöni
Dr. Amberg Esáernek
állásfoglalásának ismertetését.

az

E||enőrző

Bizottság

Megnyitja a vitát aközhasznúsági jelentésrolésa beszámolóról. Kéri a küldötteket és
a tanácskozási joggal jelen lévőket hozzásző|ások megtételére'
A napirendi pontokhoz hozzászólás, kiegészítés
nem érkezett.
Kiss Gábor: A második napirendi pont keretébenhatátozathozata|rakerül sor. Az
AIapszabályunk szerint a hatfuozatképességet
minden határozathozataLelőtt vizsgálni
kell. Kéri a Mandátum- és szavazatszám|á|ő bizottság elnökét, tájékoztasson a
határ ozatképességrő l .
Horváth Tamás - a Mandátum és egyben szavazatszám|á|ő bÍzottság elnöke:
Megállapítottuk, hogy az ülésteremből történő távozás és visszatérésután a
Küldöttkö zgyu|és határozatképesmaradt.
Kiss

Gábor

megköszöni
a tájékoztatást. Megállapítja a Küldöttközgyu|és
határozatképességét.Kéri a Tisztelt Ktildöttközgyú|ést az a|ábbi
határ ozati j avasl at el fo gadására:

Határozati javaslat:
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete KüldöttközgyíÍlése a Küldöttközgyűlésen
előterjesztett' az Ellenőrző Bizottság által elfogadásra javasolt, részleteiben
megtárgyalt Közhasznúsági jelentésta 201'6.évről elfogadja.
Kéri a szavazati jogú küldötteket a szavazás megkezdéséreés a szavazatszám|á|ő
bizottságot a szavazatok ö sszeszám|á|ására,
Kiss Gábor megállapítja' hogy a Küldöttközgyűlés 13ó igen, 1 nem és 1
tartózkod ő szavazat mellett a határ ozati j avaslatot elfogadta.

HARMADIK NAPIRENDI PONT
Ennek keretében
az INKA Alapífuányszemélyikérdéseinek
megvitatásáraés a
hiányző elnöki ésfelügyelo bizottság tag megvá|asztásárakerül sor.
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Kiss Gábor röviden bemutatjaaszetyezetetésismertetiaszavazás menetét.
Az a|apifvány neve: Informatika a Nemzeti Közszolgá|atban és Könyvtárakban
A|apiMány. Rövidített neve: INKA.
Az alapítványcélja:
_. hozzájárulni a Nemzeti Felsőoktatási Intézményekbenés a Könyvtárakban (a
továbbiakban: támogatottak) folyó képzés és tudományos munka informatikai
b ázis ának fej 1esztéséhez ;
- elősegíteni a támogatottak informatikai szakembereinek oktatását, valamint az
informatikai képzésb
en résztvevők szakmai fejlődését;_
- hozzájárulni a nemzetkozi követelményeknek megfelelő informatikai rendszerek,
módszerek, eljárások megvalósításához, elterjesztéséhez,
iqy a könyvtárakban, mint a
_
közszoIgálati oktatásban.
- hozzájáru|ni a támogatottak szakmai és társadalmi nyilvánosságban való
megjelenéséhez,
.hozzájárulni a közszolgálati képzéséskön1vtári továbbképzésekmodernizációjához
Az INKA kuratóriuma 5 tagból á||. A kuratórium tagsaitaz a|apítőkéri fel határozott
időre - legfeljebb 5 évre.
Az AIapító a törvényes működtetés segítésére
Felügyelő bizottságot hozott létre.Az
aLapítványfelügyelő bizottsága 3 főből áll. A Felügyelő bizottságtagait az alapitő kéri
felhatározott időre.
Az INKA ALapitvány élére az MKE Elnöksége új elnököt (a korábbi elnök
lemondására tekintettel) ésegy új felügyelő bizottsági tagok kíván jelölni éskéri ebben
a küldöttek támogatását. Gerencsér Judit |átta el korábban aZ egyik felügyelő
bizottsági posztot, de fotitkári kinevezésemiatt a továbbiakban nem töltheti be ezt a
posztot összeférhetetlenség
miatt'
Az MKE Elnöksége elnöknek Bakos K|árát, új felügye|ó bizottsági tagnak Venyigéné
Makrányi Margitot javasolja.
Aszavazás nyílt szayazással történik a küldottigazo|ványok felmutatásáva|.
Kiss Gábor megkérdezi'hogy van-e esetlegtovábbi javaslatjelöltekre?
Mivel további javaslat nem érkezett,kéri a küldötteket, hogy nyílt szavazás keretében
szavazzanakaz MKE Elnöksége jelöltjeiről.
Kéri a Mandátum. ésegyben szavazatszám|áIőbizottságot, hogy segítsemunkájával a
szav azatok megsz ám l á|ását.
Kiss Gábor felkéri a Mandátum. és egyben szavazatszám|á|ő bizottság elnökét a
ismertetésére.
szavazás eredményének
Horváth Tamás, a Mandátum ésegyben szavazatszám|á|őBizottság elnöke kihirdeti
a szavazás eredményét:
Aszavazás alapján

is
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Az INKA Alapítvány elnökének megválaszt:ta:
Bakos Klára l35 szavazatta|3 tartőzkodással (98%)
Felügyeli bizottsági tag
VenyigénéMakrányi Margit |3 6 szav azatta|2 tartőzkodással (98'5%)
Kiss Gábor megköszöni a Szavazatszámlá|ó bizottság munkáját.

NEGYEDIK

NAPIRENDI

PONT

Egyebek
Kiss Gábor: Az ez évi vándorgyűléshelyszíneMiskolc. Július 5-7. kozött kerül
megrendezésre,
hétközi rendezvénylesz, eltérőena korábbiaktól.Péntekenlesz a
kirándulás.Akik szeretnékott tölteni a hétvégét,
azok számétra
a rendezőksegíteneka
szállásban.
A jelentkezési|ap
megjelent,május 15-iglehetkedvezményesen
regisztrálni.
program
Minden
az Egy etemvárosban
lesz.
A szekciók is szervezika programjaikat,kéri,tartsáka kapcsolatota szervezőkkelésa
helyszíneis az
felelős elnökségi tagga|.Javasolja,hogy a szekciórendezvények
Egyetemvárosban
legyen,a távolságésközlekedésmiatt.
A vándorgyűlés
honlapjaé|,a szervezőkmindenkérdésben
elérhetők.
A helyi szewezőkrészétő|
kiegészítés
nemvolt.
OTOOTT NAPIRENDI

PONT

A levezetőelnök ésaz egyesületelnökebezártaa közgyílést.
Budapest,
2017,május3.
.LQ,'o;
tJ o^j^ v/o-l-oi-'
Molnrárné
Varsa Kátalin
jegyzőkönyívezető
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