
Jegyzőkönyv 

a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 

2013. április 26-án megtartott küldöttközgyűléséről (a továbbiakban: közgyűlés) 

 

A küldöttközgyűlés helyszíne: Magyar Sport Háza, Budapest 1143 Bp. Istvánmezei út 1-3.  

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a FODISZ küldöttei. 

 

Toponáry Gábor: Szeretettel köszöntöm Gömöri Zsolt urat, a Magyar Paralimpiai Bizottság 

elnökét és Nagy József urat a Magyar Olimpiai Bizottság munkatársát, a fogyatékosok 

sporttagozata referensét. A Mandátumvizsgáló Bizottsággal egyeztetve megállapítom, hogy a 

közgyűlés határozatképes, a 20 tagszervezetből 15 jelen van. 

 

Mindenekelőtt ügyrendi javaslataim volnának, amelyek kapcsán javaslom 

jegyzőkönyvvezetőnek Dechert Áront. Kérdezem a küldötteket, hogy a javaslattal 

egyetértenek-e.  

 

A küldöttek egyhangúlag, 15 igen szavazat mellett megválasztották Dechert Áront 

jegyzőkönyvvezetőnek.  

 

Szintén ügyrendi javaslatként felkérem a jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth László és Varga Pál 

urakat. Kérdezem a küldötteket, hogy volna-e más jelölt, és amennyiben nincsen, 

egyetértenek-e a javaslattal.  

 

A küldöttek egyhangúlag, 15 igen szavazat mellett megválasztották Tóth László és Varga Pál 

urakat a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 

A napirendek módosítása kapcsán javaslom, hogy emeljük ki a közhasznúsági jelentés 

elfogadását, mert még nem készült el, és a 2013-as versenynaptárat és költségvetés 

megtárgyalását is vegyük le. 

A küldöttek egyhangúlag, 15 igen szavazat mellett elfogadták a napirendek módosítását.  

Jelzem a tisztelt küldöttgyűlés felé, hogy tagfelvételi kérelem érkezett, egy tagi módosítás, ezt 

vegye napirendre. A Veszprém megyei speciális sportszövetség, idáig származtatott jogi 

személye a Veszprém megyei sporttanácsnak volt tagunk, de a fogyatékkal élők Veszprém 

megyei egyesületét a bíróság bejegyezte, küldték a kivonatot, megvan az új elnökség, és azt 

kérték, hogy vegyük fel őket a tagok közé. Kérem szavazzunk arról, hogy a tagfelvétel 

bekerüljön a napirendi pontok közé. 

A küldöttek egyhangúlag, 15 igen szavazat mellett elfogadták a napirendi pont felvételét. 

 A küldöttgyűlés napirendi pontjai tehát a következőképpen változtak: 

1. Tagfelvétel 

2. Alapszabály módosítás elfogadása 

3. Tisztújítás 



A módosított napirendet a küldöttek egyhangúlag, 15 igen szavazat mellett elfogadták. 

 

1. napirendi pont, tagfelvételi kérelem 

Toponáry Gábor: A Veszprém megyei küldött a szövetség munkáját ismeri, csak nem jogi 

személyként volt tagunk, most jogi személlyé vált, nem kell különösebben bemutatni a 

Veszprém megyei speciális sportszövetség tevékenységét. Nevet változtattak, szervezet 

rendszerük ugyanaz, ők végezték az operatív munkát, a sportszövetségek tanácsán keresztül 

történt az ő finanszírozásuk. 

Aki egyetért azzal, hogy a Fogyatékkal Élők Veszprém Megyei Sportegyesülete tag legyen, 

kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A FODISZ közgyűlésének 1/2013 (IV.26.) sz. döntése: 

A küldöttek egyhangúlag, 15 igen szavazat mellett tagnak választották a Fogyatékkal Élők 

Veszprém Megyei Sportegyesületét. 

Köszöntöm a tagok sorában a Fogyatékkal Élők Veszprém Megyei Sportegyesületét, és 

innentől szavazati joggal rendelkezik a közgyűlésünkön. 

 

2. napirendi pont: A FODISZ hatályos alapszabálya módosításának elfogadása 

 

Toponáry Gábor: Az alapszabály néhány tervezett módosítással alapjaiban nem változott. 

Módosítottunk rajta, a tervezetet kiküldtük nektek, áttanulmányozhattátok. Kérdésem felétek, 

hogy ezt a módosított alapszabályt elfogadja-e a közgyűlés, kérem szavazzunk róla. 

A FODISZ közgyűlésének 2/2013 (IV.26.) sz. döntése: 

A küldöttek egyhangúlag, 16 igen szavazat mellett elfogadták a szövetség módosított 

alapszabályát.. 

3. napirendi pont: Tisztújítás 

 

Toponáry Gábor: Az új alapszabály szellemében folytatjuk a harmadik napirendi ponttal, a 

tisztújítással. Szeretném megkérni a jelölő bizottság elnökét, Kővári Lászlót, hogy a jelöléssel 

kapcsolatos teendőket lássa el, és hogy számoljon be a jelöltállítási folyamatról, és 

tájékoztassa a küldötteket a jelöltek személyéről. 

Kővári László: A jelölő bizottság az alapszabályban rögzített szabályozás szerint járt el, és ez 

alapján jelölések érkeztek az elnöki posztra, az ügyvezető elnöki posztra, elnökségi tagságra, 

a Felügyelő Bizottság elnöki posztjára, valamint felügyelő bizottsági tagságra. 

 

Az Elnöki posztra 1 jelölés érkezett, Szabó László személyében. 

 

Toponáry Gábor: Kérdezem Szabó Lászlót, hogy kíván-e szólni a küldöttekhez? 

 



Szabó László: Köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást és a jelölést. A legfontosabb, 

hogy a jelölést tisztelettel elfogadom, és engedjétek meg, hogy néhány szóban elmondjam, 

hogy mi az a program, mik azok lépések, amik mentén szeretnék haladni, ha a közgyűlés 

bizalmát elnyerem. Többetekkel volt már módunk találkozni egymással, elnökségi ülésen és 

Gyöngyönösön is. Az ott elhangzottakat már nem szeretném megismételni, inkább 

újdonságokat szeretnék mondani. Szeretném összefoglalni amit vállalni szeretnék, mint 

FODISZ elnök, ha elnyerem bizalmatokat. Olyan FODISZ elnök akarok lenni, aki a 

tagszervezeteivel megyei szervezeteivel, munkatársaival, vezetőivel egy kooperatív 

környezetben dolgozik, belső együttműködést alakít ki, olyan elnök szeretnék lenni, aki a 

sport terén működő egyéb szervezetekkel, különös tekintettel a Paralimpiai Bizottságra és más 

szakági szervezetekkel is együtt működő, kooperatív hangulatban és hozzáállással dolgozik. 

A másik fontos terület, amit szeretnék érvényesíteni az átláthatóság. Szeretném, ha egy olyan 

szervezetet vezethetnénk, veletek együtt, melyben mindig tudjuk, mit szeretne megvalósítani 

a másik, látnánk a szakmai, pénzügyi strukturális oldalát is, pontosan tudnánk, hogy mit 

miből, miért és hogyan valósítunk meg és hajtunk végre közösen. Ez biztosítja, hogy ha 

sikerünk van, akkor közös legyen, és ha valami nem sikerül, akkor ne mutogathassunk 

egymásra, hanem a nem siker is közös legyen, és közösen vonhassuk le a következtetéseket. 

A harmadik dolog, amiben szeretnék az elnöki munkámban elérni, az a bővülés. Azt 

szeretném, ha az elkövetkezendő évek arról szólnának, hogy a tevékenységünket sok 

féleképpen bővíteni tudnánk. Tudnánk bővíteni szakmai értelemben, ehhez én annyira nem 

értek, és nem is akartam azt állítani soha, hogy én a magyarországi fogyatékos sportnak a 

hozzáértő szakembere lennék, de bővítenénk a tevékenységünket, kicsit gazdasági 

értelemben, több pénzünk lenne, bővítenénk a tevékenységünket kommunikációs értelemben, 

többen és többet tudnának arról, amit és hogyan csinálunk. Bővítenénk a tevékenységünket 

egy kicsit talán abban az értelemben is, hogy kik azok a diákok, sportolók, intézmények, 

akikkel együttműködünk. Tehát azt szeretném, ha elkövetkezendő évek azok egy extenzív, 

egy kinyíló megnyíló folyamatot eredményeznének. 

Arra kérlek benneteket, hogy akkor válasszatok meg elnöknek, ha ezzel egyetértetek. Akkor 

szavazzatok rám, ha ezeket az elveket ezeket közösen tudjuk képviselni. Azt ígérem nektek, 

hogy ezekhez hű leszek, ezeket tartom a szemem előtt, nagyon szükségem van a 

megválasztandó elnökség együttműködésre, hiszen egy szervezet operatív működését azok 

végzik, akik a szervezet vezetésévben dolgoznak.  Ezt jó hangulatban, egymást segítve a 

vitákat sem elkerülve, a vitákat tisztességes módon lebonyolítani tudjuk végezni a munkánkat. 

Még két dolgot szeretnék mondani és aztán nem is húzom ezzel az időt, hozzátéve, hogy 

örömmel válaszolok a kérdésekre. Az egyik dolog, amit mondani szeretnék, hogy ha 

megtiszteltek a bizalmatokkal, akkor az elkövetkezendő jó néhány hetet azzal tölteném, hogy 

minden megyei szervezetet szeretném személyesen megismerni. Utazom én is szívesen, 

örömmel veszem, ha nem minden esetben kell és Budapesten tudunk találkozni. Szeretnék 

mélyrehatóan megismerkedni minden megyével. Ezt elmondtam az elnökségi ülésen, 

Gyöngyösön is. Biztos vagyok benne, hogy mindenhol vannak problémák, és abban is biztos 

vagyok, hogy ezek a problémák nem egyformák. Néhányatokkal az elmúlt napokban már 

váltottunk e-maileket, érzékeltem azokat a dolgokat, amik elhangoztak, ami nálatok egy adott 



megyében probléma. A másik dolog, hogy az elnökség egyik első feladatának azt szeretném 

tekinteni, hogy legyen egy rövid távú cselekvési tervünk. Gondoljuk végig azokat a 

problémákat, amiket most azonnal meg kell oldani. Nagy híve vagyok a stratégia alkotásának, 

és a nagy víziók részletes felfestésének. Ezek jók és kellenek, de úgy érzékelem, hogy most 

talán többet segítünk azzal, hogy a legakutabb problémákat megpróbáljuk számba venni, és 

lépni. Például a Klebersberg központ ugye ilyen. Nagyon szeretném megköszönni azok 

támogatását, akik az elmúlt hetekben és hónapokban a segítségemre voltak. Külön szeretném 

elsőként Gábornak és Áronnak megköszöni a segítséget. Sokat beszélgettünk, rengeteget 

tanultam tőlük, kaptam anyagokat. Köszönöm, hogy megkerestek, és tudásukat, valamint 

kételyeiket a tudomásomra bocsájtották. Köszönöm Gömöri Zsoltnak a MPB elnökének, és 

munkatársainak a támogatását. Velük is sokat beszélgettem és meggyőződtem arról, hogy 

együtt erősebbek leszünk és jobbak leszünk. Nincs itt Szekeres Pali, többször beszéltem vele 

az elmúlt hetekben. Mondhatom így nem a háta mögött, hanem a nem jelenlétében, hogy 

támogatását és segítségét leginkább a kettőnk között fennálló 15 éves baráti kapcsolat miatt is 

bírhatom, és köszönöm nektek, akikkel már többször találkozhattunk, és sok olyat mondtatok, 

mi okulásomra szolgál, és amiért az eddig meglévő tiszteletemnél is nagyobb tisztelettel 

adózom a munkátoknak. Köszönöm, hogy meghallgatattok. Ha van kérdésetek, örömmel 

várom. 

Toponáry Gábor: Köszönjük Laci. Kérdezem a tisztelt küldötteket, hogy kérdés van-e a 

jelölthöz? Amennyiben nincs, kérdezem, hogy van-e más javaslatuk az elnöki posztra, ha 

nincs, akkor kérdezem, hogy egyetért-e azzal a közgyűlés, hogy a jelölt a jelölő listára 

felkerüljön? Kérem szavazzunk erről. 

A küldöttek egyhangúlag, 16 igen szavazat mellett elfogadták hogy Szabó László elnök 

jelöltként felkerüljön a jelölő listára 

Kővári László: Az alelnöki posztra 1 jelölés érkezett, Szoboszlai Csaba személyében. 

 

Toponáry Gábor: Kívánsz szólni a küldöttekhez Csabi? 

 

Szoboszlai Csaba: Köszöntöm a közgyűlést. Már találkoztunk versenyeken, de inkább az itt 

FODISZ-ban és a megyei szövetség megalakulásával kezdődött igazán. 2010 óta dolgozom a 

rendszerben. Egyébként testnevelő tanár vagyok. 2008 és 2012 között a FODISZ elnöke 

lehettem Én örülök, hogy Szabó László elvállalta ezt a megbízást, amit ma este kaphat tőletek, 

ugyanis egy dinamikus, új elnökséggel ahogy láttam a Laci által körbe küldött tervezett 

elnökség névsorát, a szakma is jelen lesz és a továbbfejlődés iránya is garancia lehet 

számunkra, és nem csak a FODISZ-ról beszélek, hanem a megyei szervezetekről akiket ti 

képviseltek. Köszönöm szépen! 

Toponáry Gábor: Köszönjük Csaba. Kérdezem a tisztelt küldötteket, hogy kérdés van-e a 

jelölthöz? Amennyiben nincs, kérdezem a küldötteket, hogy van-e más javaslatuk alelnök 

jelöltnek, és ha nincsen, akkor egyetért-e azzal a közgyűlés, hogy a jelölt a jelölő listára 

felkerüljön? Kérem szavazzunk erről. 



A küldöttek egyhangúlag, 16 igen szavazat mellett elfogadták hogy Szoboszlai Csaba alelnök 

jelöltként felkerüljön a jelölő listára. 

Kővári László: Az ügyvezető elnöki posztra 1 jelölés érkezett, Toponáry Gábor 

személyében. 

 

Toponáry Gábor: Engedjétek meg, hogy átadjam a szót Tóth László elnökségi tagnak. 

 

Tóth László: Köszönöm a szót, kérdezem Toponáry Gábort, hogy kíván-e jelöltként szólni a 

küldöttekhez? 

 

Toponáry Gábor: Köszönöm szépen. Toponáry Gábor vagyok, 58 éves. Csaba sok mindent 

elmondott. Valamikor nagyon régen ezt is sokszor elmondtuk már.  Kitaláltuk azt, 

kigondoltuk azt, hogy kell egy olyan szervezet, ami el tudja látni az országos diák és 

szabadidő sportszövetséghez hasonlóan a fogyatékosokkal kapcsolatos feladatokat. Nem 

töltődött be az elmúlt esztendőkben. Rengeteg munka van, ami előttünk áll, és úgy gondoljuk, 

hogy egyrészt ami nem fejlődik az elsorvad, másrészt a FODISZ olyan kihívások előtt áll, 

amihez aktív, hatékony vezetőséget kell biztosítani. Ez vonatkozik az elnökségre is, és az 

elnökség által felállított menedzsmentre is, hogy ezt a rövid stratégiát végrehajtsuk. Ehhez 

más szemlélet kell. Ezt ti is tapasztaltátok, hogy annyi változás történt, ami az iskolapadba 

kényszerít bennünket, azokkal megismerkedünk, megtanuljuk, máshogy nézzük a dolgainkat 

és megerősítsük a megyei szervezeteket, melyeknek a léte inog jelen pillanatban. Vannak erős 

és gyenge szervezeteink, de az a cél, hogy legyen 20 erős szervezetünk, akik el tudják látni 

azokat a feladatokat, amiket vállaltunk és ehhez szeretnék egy erős elnökséget és 

menedzsmentet felállítani. Muszáj egy picit megújulni, muszáj kapcsolatokat kialakítani a 

központi állami szervezetekkel, mind a fogyatékosok országos sportszövetségeivel, valamint a 

partner sportszövetségekkel, és megteremteni a megfelelő személyi feltételeket. Úgy 

gondolom, hogy most jött el az idő, hogy egy jó FODISZ-t tudjuk építeni a következő rövid 

időben, és ebben szeretnénk kérni a segítségeteket. Szeretném ezt csinálni és további 

ötletekkel bombázni benneteket, hogy nyugodtan szidjatok olykor-olykor. Nem látom eléggé 

rózsaszínűnek a világot, de gondolom, hogy a FODISZ egy nagy lehetőség előtt áll jelen 

pillanatban és gyors és eredményes fejlődés előtt áll. Köszönöm szépen a figyelmet. 

Tóth László: Köszönjük. Felteszem a közgyűlésnek a kérdést, hogy van-e másik jelölt az 

ügyvezető elnöki posztra? Ha nincs, akkor kérem a tagságot, hogy kéz feltétellel jelezze, hogy 

megszavazza-e, hogy Toponáry Gábor ügyvezető elnök jelöltként felkerüljön a jelölt listára.  

A küldöttek egyhangúlag, 15 igen szavazat mellett elfogadták hogy Toponáry Gábor 

ügyvezető elnök jelöltként felkerüljön a jelölő listára. 

Toponáry Gábor: Köszönjük Laci! 

Kővári László: A jelölő bizottsághoz az elnökségi tagságra, alfabetikus sorrendben a 

következő személyeket javasolja: Árva János, Mihalcsik István, Tóth László és Várkonyi 

Attila. 



Toponáry Gábor: Kérem, hogy amennyiben a jelöltek szeretnének néhány szót szólni, akkor 

ugyanebben a sorrendben tegyék ezt meg.  

Árva János: Köszönöm a jelölést. Bízom benne, hogy a FODISZ képes lesz fejlődni, 

szerintem jó úton halad a szövetség, és mindenféle szempontból sikeres lesz a jövőben. Bízom 

benne, hogy Szabó László személy garancia lesz ehhez. 

Toponáry Gábor: Köszönöm szépen. Mihalcsik István? 

Mihalcsik István: Én is köszönöm a jelölést és remélem, hogy sikeres lesz a szövetség az 

elkövetkező időszakban. 

Toponáry Gábor: Köszönöm! Tóth László? 

Tóth László: Megtiszteltetés veletek dolgozni. Köszönöm a bizalmat és tisztelettel elfogadom 

a jelölést. Azt gondolom, hogy komoly, jó lépes előtt áll a szervezet, és ezt meg is fogjuk 

lépni. Köszönöm szépen. 

Toponáry Gábor: Köszöntelek Attila, mondanál pár szót? 

Várkonyi Attila: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Sok kedves ismerőst látok, akikkel 

valamilyen módon már dolgoztunk együtt. Remélem, hogy szervezésben, médiaháttérben és 

egyáltalán a programnak a fejlesztésében részt vehetek, de egyébként eddig is nagyon 

tiszteletre méltó munka zajlott, úgyhogy remélem, hogy tudok még ehhez hozzátenni. 

Köszönöm szépen. 

Toponáry Gábor: Köszönjük szépen. Megkérdezném a küldötteket, hogy javasolnak-e más 

személyt, illetve személyeket az elnökségi tagságra. Ha nem, akkor kérem a küldötteket, hogy 

kézfelemeléssel jelezzék, hogy egyetértenek-e azzal, ha Árva János, Mihalcsik István, Tóth 

László és Várkonyi Attila elnökségi tag jelöltként felkerülnek a jelölő listára.  

A küldöttek egyhangúlag, 16 igen szavazat mellett elfogadták hogy Árva János, Mihalcsik 

István, Tóth László és Várkonyi Attila elnökségi tag jelöltként felkerüljönek a jelölő listára. 

Toponáry Gábor: Szeretném megkérni a küldöttetek, hogy vegyék át a szavazócédulákat. A 

szavazóurnákat odakészítettük. A jelölő cédulára új nevet felírni nem lehet, mert már 

megszavaztátok a listákat. Amíg a szavazás tart, 10 perc szünetet rendelek el. 

 

 

S   Z   Ü   N   E   T 

 

Toponáry Gábor: Megkérem a küldötteket, hogy foglaljanak helyet. Köszönöm szépen! 

Megkérem Kővári Lászlót, hogy ismertesse a szavazás végeredményét. 

Kővári László: A szavazást semmilyen külső körülmény nem zavarta meg, a szavazás 

végeredménye a következő lett: 

 

 



A FODISZ közgyűlésének 3/2013 (IV.26.) sz. döntése: 

A FODISZ elnökévé a közgyűlés 16 / 16 igen szavazat mellett Szabó Lászlót választotta. 

 

A FODISZ közgyűlésének 4/2013 (IV.26.) sz. döntése: 

A FODISZ alelnökévé a közgyűlés 16 / 16 igen szavazat mellett Szoboszlai Csabát választotta. 

 

A FODISZ közgyűlésének 5/2013 (IV.26.) sz. döntése: 

A FODISZ ügyvezető elnökévé a közgyűlés 16 / 15 igen szavazat mellett Toponáry Gábort 

választotta. 

 

A FODISZ közgyűlésének 6/2013 (IV.26.) sz. döntése: 

A FODISZ elnökségi tagjává választotta a közgyűlés: 

 

- Árva Jánost 16 / 16 igen szavazattal, 

- Mihalcsik Istvánt 16 / 16 igen szavazattal, 

- Tóth Lászlót 16 / 16 igen szavazattal, 

- Várkonyi Attilát 16 / 16 igen szavazattal. 

 

Toponáry Gábor: Köszönjük Kővári László és a jelölő bizottság munkáját. Szeretnék 

elköszönni. Szeretném átadni a szót Szabó Lászlónak,és gratulálok a FODISZ elnökké 

választásához. 

Szabó László: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés, kedves sporttársak. Köszönöm a 

bizalmat. Jó munkát kívánok magunknak, így közösen. Gömöri Zsolt kért egy kis szót, 

szeretném, ha meghallgatnánk őt, és ha nincs másnak hozzátenni valója, akkor zárjuk be a 

közgyűlést, az elnökség tagjait pedig arra kérem, hogy maradjunk még egy kicsit egy gyors 

megbeszélésre. 

Gömöri Zsolt: Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés és tisztségviselők. A Paralimpiai Bizottság 

képviselőjeként had gratuláljak az elnök úrnak, ügyvezető elnök úrnak, alelnök úrnak és 

elnökségi tagoknak. Azért kértem szót, túl azon, hogy gratuláljak, mert éreztem a közgyűlés 

előkészületeinek szeleit és a szervezéshez is szeretnék gratulálni, mert nagyon példaértékűen, 

jól megszervezett közgyűlésen történt meg mindez, amit átéltünk.  A Paralimpiai Bizottság 

részéről had fogalmazzam meg azt az együttműködési szándékot, amit eddig is igyekeztünk a 

szövetség irányába, ha még nem is érezte mindenki meg, és az új elnökségnek kívánok jó 

munkát, sok sikert és ebben az MPB részéről pedig abszolút együttműködést szeretnék 

megfogalmazni, ahogy László is mondta, tehát azt a fajta munkát, amit a FODISZ és 

tagszervezetei végeznek, az MPB részéről fontosnak kell tekintsük, hiszen az utánpótlás az a 

fajta erő, amire mi támaszkodni tudunk, az itt kell, hogy megvalósuljon, és szeretnénk azt az 

együtt gondolkodást továbberősíteni. Amit esetleg rosszul vagy kevésbé sikeresen 

elindítottunk, új alapokra, új vezetésre helyezni, ami új lendületet tud megtestesíteni. Had 

kérjek, mindenkitől elnézést a kissé nehezen indult, MBP által koordinált és biztosított 

támogatások miatt, de talán egy eredmény van, hogy ilyen korán még nem jutott hozzá a 

FODISZ a tervezett forráshoz. Elkövettünk néhány hibát, ezt nem vitatom, de a lényeg, hogy 



a támogatások elindultak, és kint vannak a helyszíneken. A megvalósításhoz kívánunk sok 

sikert és megerősíteném az MPB részéről az együttműködést, amit tegnap az elnökség felé 

jeleztünk, hiszen kérvényeztük az elnök úr számára a MOB tagságot, hogy zökkenőmentes 

legyen az átállás. Köszönöm az eddigi munkát és gratulálok a tisztségviselőknek. 

Szabó László: Köszönöm a közgyűlés munkáját, jó hétvégét mindenkinek. 

készítette: Dechert Áron 

 

Budapest, 2013. április 26. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítői:     

Varga Pál sk. Tóth László sk. 


