Kölked Község Képviselő-testülete
6/2014.
Jegyzőkönyv

Készült: 2014. április 22-én 15:50 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános
ülésén, Kölked külterületén, Hodályon.
Jelen vannak: Martényi János polgármester, Kiss Balázs alpolgármester, Csomor Tibor,
Muskát Zoltán képviselők.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető, tanácskozási
joggal meghívottak.
Igazoltan távol: Gerber Csaba, Müller Andrásné és Németh Zoltán képviselők, a 4. napirendi
pont tárgyalásánál Martényi János polgármester.
Martényi János: köszönti a Képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Csomor
Tibor és Muskát Zoltán képviselőket kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A polgármester előterjeszti a napirendet. Javasolja a 6. napirendi pontot kiegészíteni a
következőkkel: c) Református egyház ingatlan-eladási ajánlata, d) Erdőfű Fejlesztéséért
Egyesület támogatási kérelme, e) Térfigyelő rendszer bővítése, f) Traktorvásárlási lehetőség.
A napirendet a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Martényi János polgármester
2.) A Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének beszámolója a közös hivatal
munkájának egy éves tapasztalatairól és eredményeiről
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző
3.) Előterjesztés a 2014. évi közmunkaprogram keretében elvégzendő feladatokról
Előadó: Martényi János polgármester
4.) Előterjesztés díszpolgári cím adományozásáról
Előadó: Martényi János polgármester
5.) Előterjesztés a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság részére átadott vízfolyások
üzemeltetésének kiegészítéséről
Előadó: Martényi János polgármester
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6.) Egyebek:
a) Mausz Fanni németországi tanulmányútjának támogatása
b) Következő Képviselő-testületi ülés időpontjának módosítása
c) Református egyház ingatlan-eladási ajánlata
d) Erdőfű Fejlesztéséért Egyesület támogatási kérelme
e) Térfigyelő rendszer bővítése
f) Traktorvásárlási lehetőség
Előadó: Martényi János polgármester
7.) Képviselői interpellációk
1. napirend (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: az írásos anyagot mindenki megkapta. Várja az esetleges kérdéseket.
Muskát Zoltán: mi a helyzet a Resitcky Gergő féle dologgal?
Martényi János: a határidő módosult, folyamatban van a tervezés. Egy másik cég is
megkeresett, de addigra már aláírtuk a módosított szerződést a Vízmező Kft-vel.
Kiss Balázs: jó lenne, ha mihamarabb megvalósulhatna a beruházás, megáll előttük az
árokban a víz.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2014. (IV.22.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót jóváhagyja.
2. napirend (jkv-hez mellékelve)
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: az írásos anyagában összeszedte az elmúlt év
tapasztalatait. Fő változások, hogy Nagynyárádon február 15-én felmondott Laulyné. Április
30-ig közmunkaprogramban dolgozó segít be, akit május 1-től a Munka Törvénykönyve
alapján foglalkoztatunk. Lippón Karaszné augusztustól nyugdíjba megy. A munkaügyi
kirendeltségen keresztül pályázunk egy fő egy éven át tartó foglalkoztatására. Feltehetően
Töttösről fog bejárni egy hölgy Lippóra. A bérén kívül havonta 6 ezer forint kafetériát kap.
Karasznét december 31-ig foglalkoztatnánk MT-sként, hogy be tudjon tanulni az új kolléga.
Működőképes a hivatal, rátermett munkatársak vannak. Létszámhiánnyal küzdünk, ez a
működési képesség határait súrolja. Összetett munkakörök vannak, de helytállnak a dolgozók.
Muskát Zoltán: a továbbképzési költségekben a szakmai van csak?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: nem. A beszámolóban a regisztrációs díj szerepel.
Ezen felül még várhatóak képzéssel kapcsolatos kiadások, de azokat igyekeznek
minimalizálni.
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Kiss Balázs: szakképzési hozzájárulás csak a vállalkozásoknál van?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: igen.
Martényi János: A kölkedi kirendeltség, tapasztalatai alapján, jól működik. Azonban úgy érzi
nem egyforma a dolgozók közötti munkaleosztás. Kölkeden is lehetne 1 főt foglalkoztatni
létszámtámogatással. Keressük a megoldást. Nem ért egyet azzal, hogy Lippón és
Nagynyárádon is van 1-1 MT-s fő.
Muskát Zoltán: Lippón 4 település van, de emberben nincs annyi, mint nálunk.
Martényi János: ezzel szemben Kölkeden háromszor annyi a szociális ügyek száma, mint a
többi 6 településnél együttvéve.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: Lippón több a pénzügy, szerteágazóbbak a
feladatok. A pénzügyes kollégák az idén még például nem is tudták elkezdeni a könyvelést,
ami főként a MÁK hibájából, lemaradásából adódik.
Muskát Zoltán: akkor itt nem létszámproblémák, hanem technikai problémák vannak. Ha
feladat elvégzésére tudnánk felvenni egy embert, az jó lenne. A 7 önkormányzat közösen nem
vehetne fel egy embert?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: azt nem vállalnák fel az önkormányzatok.
Martényi János: mi igen. Keressük a megoldást.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2014. (IV.22.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a Nagynyárádi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyja.

3. napirend
Martényi János: a 2014. évi közmunkaprogramról a mai napig nem tudunk konkrétumot. Így
nem tudunk tervezni sem.
Muskát Zoltán: konkrétum nincs, de vélhetően 1/3-ával csökken az összeg.
Csomor Tibor: tervezni lehet. Fel lehet állítani egy rangsort.
Martényi János: csak nem tudjuk hány embert tudunk beállítani.
Muskát Zoltán: ennek ellenére egyet ért Csomor Tibor javaslatával. Az indulásra legyen egy
sorrendünk, rangsorunk. Legyen meg, hogy mivel hány napot dolgozzanak. Legyen egy kész
programunk a kezdésre. A hivatalból lehetetlenség a jelenlegi leterheltség mellett felügyelni,
irányítani majd a munkát.
Kiss Balázs: amit elfogadtunk, azt kellene fontossági sorrendbe állítani.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2014. (IV.22.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a 2014. évi közmunkaprogram keretében elvégzendő
feladatokról szóló polgármesteri tájékoztatást elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a
közmunkaprogram indulására állítson össze egy preferencia rendszert a már tárgyalt feladatok
között és rendelje hozzájuk az elvégzéshez szükséges időintervallumot.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: értelem szerint

4. napirend
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: 104 fő kölkedi polgár aláírásával érkezett az
önkormányzat hivatalához, határidőben a kezdeményezés, mely szerint Martényi Jánost
javasolják díszpolgárnak.
Kiss Balázs: Müller Andrásné és Németh Zoltán is jelezte felé, hogy ezt az ügyet napoljuk el
a következő ülésre, hogy érdemben tudjuk tárgyalni.
Muskát Zoltán: javasolja, hogy napoljuk el. A döntésnél a meg nem jelent 3 képviselőnek is
ott kellene lennie.
Kiss Balázs: kérése, hogy Németh Zoltánnak előre jelezzük a tervezett ülés idejét, valamint
készüljön írásos előterjesztés, legalább annyi információval, hogy Erdei Katalin indította el a
kezdeményezést. Érezzék a súlyát a képviselők.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2014. (IV.22.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete a Kölked Község Díszpolgára Kitüntető Cím
adományozásáról szóló napirendet elnapolja. Azt rendkívüli ülés keretében tárgyalja, 2014.
május 7-én.

5. napirend
Martényi János: a KEBAVIT közölte, hogy az általuk kezelt, önkormányzati tulajdonban lévő
vízfolyásokat át kell adniuk a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak. Ezt csak képviselőtestületi határozattal tehetik meg.
Muskát Zoltán: a törvény erejénél fogva megvalósul ez.
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: szerinte nem kell erről határozat.
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Muskát Zoltán: végiggondolva mégis csak kell róla dönteni. Előterjesztést kellett volna
készíteni térképszelvénnyel, amin látszanak a szóban forgó területek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2014. (IV.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 45/D §-ára –úgy határoz, hogy Kölked község közigazgatási területén
lévő felszíni csapadékvíz elvezető csatornái közül a melléklet szerinti csatornákat át kívánja
adni a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 7.), mint illetékes
vízügyi igazgatóság részére üzemeltetésre és fenntartásra.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. május 15.

6. napirend
a) Mausz Fanni németországi tanulmányútjának támogatása (jkv-hez mellékelve)
Martényi János: az írásos anyagot mindenki megkapta. Nálunk német nemzetiségi
önkormányzat nem működik, ezért keresték meg a képviselő-testületet.
Kiss Balázs: nálunk ritka lehetőség az ilyen. Javasolja, hogy 20 ezer forinttal támogassuk a
tanulmányutat.
Martényi János: nem közvetlenül Mausz Fannit, hanem az utat, a gimnáziumot támogatnánk.
Muskát Zoltán. ez nem a gimnázium alapítványa. Az átutalásnál mindig meg kell nevezni
mire adjuk.
Csomor Tibor: a gyerekek kapják meg ezt az összeget, vagy az utazó csoport?
Martényi János: a csoport kapja meg, de tudni fogják kitől, mennyit kaptak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja Kiss Balázs
alpolgármester határozati javaslatát, az alábbiak szerinti tartalommal: Kölked Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete 20.000,- Ft-tal támogatja Mausz Fanni 7717 Kölked,
Árpád u. 20. szám alatti lakos langenaui tanulmányútját. Felhatalmazza a polgármestert a
támogatási összeg kifizetésére.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. április 25.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2014. (IV.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20.000,- Ft-tal támogatja Mausz
Fanni 7717 Kölked, Árpád u. 20. szám alatti lakos langenaui tanulmányútját. Felhatalmazza a
polgármestert a támogatási összeg kifizetésére.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. április 25.
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b) Következő Képviselő-testületi ülés időpontjának módosítása
Martényi János: a következő ülés tervezett időpontja 2014. május 26-a volt. Akkor még nem
tudtuk, hogy május 25-én tartják az Európai parlamenti képviselők választását. Ennek okán
javasolja a terv szerint soron következő ülés időpontját 2014. május 28-ára módosítani.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2014. (IV.22.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete soron következő ülésének időpontját 2014. május 28.
napra tűzi ki.
c) Református egyház ingatlan-eladási ajánlata
Martényi János: a református egyház komplex, komoly felmérést csináltatott a régi iskola
épületéről, melynek tükrében eladásra kínálták az önkormányzat részére br. 6.780 ezer
forintért.
Kiss Balázs: a református nyári tábor miatt is lát fantáziát a dologban. Ha belemennénk a
vételbe, akkor egy hosszú távú együttműködést kellene kötni és ilyen jellegű céllal felújítani
az épületet. Melegítő konyhát is ki lehetne alakítani.
Muskát Zoltán: egyetért azzal, ami Kiss Balázs mond.
Martényi János: nagyon lelakott az épület. A falak és a tetőszerkezet ér sokat. Körülbelül 4
millió forintnyi anyagot lehetne eladni belőle, ha lebontanánk. De ezt nem ajánlja. Pályázatból
kellene felújítani.
Kiss Balázs: ha felújítjuk, a Gólya Múzeummal is kapcsolni kellene, például parkolót
kialakítani.
Csomor Tibor: vannak húzósabb beruházási terveink, például az erdőfűi kiskastély felújítása.
A régi iskolánál fecskeházat és alkotóműhelyt is létre lehetne hozni.
Kiss Balázs: nem feltétlenül kell azonnal megvásárolnunk. El lehet mondani az egyház
képviselőinek, hogy a vételi szándékunk fennáll, de a lehetőségeink korlátozottak, már
terveztünk, az idei évi költségvetésünk már megvan. Nagynyárádról ismer két olyan embert,
akik kosárfonással és fazekassággal foglalkoznak.
Muskát Zoltán: jó az ötlet, hogy adjuk ki az alkotóknak.
Martényi János: a falu közepén van egy számunkra jól fekvő ingatlan, erre kell gondolni.
Kiss Balázs: a következő költségvetésnél tudnánk csak betervezni, akkor is csak 5 millió
forint összegig. A vásárlási szándékunk fenn áll, de ebben a gyorsan változó közegben csak
mindenféle kötelezettség nélkül tudjuk kifejezni azt.
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Csomor Tibor: rá kell feküdnünk és megtervezni, ha megvásároljuk, mit szeretnénk az
épülettel csinálni.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalta és fontolóra vette
a Református Egyház által eladásra kínált, 7717 Kölked, Petőfi u. 3. (401. hrsz.) szám alatt
található ingatlan megvásárlásának javaslatát. A vásárlási szándékát csak a jövő évi
költségvetés tervezésénél tudja realizálni, akkor javasolja az ajánlatot újra tárgyalni. Felkéri a
polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a református egyházközösség képviselőjét.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2014. (IV.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyalta és fontolóra vette a
Református Egyház által eladásra kínált, 7717 Kölked, Petőfi u. 3. (401. hrsz.) szám alatt
található ingatlan megvásárlásának javaslatát. A vásárlási szándékát csak a jövő évi
költségvetés tervezésénél tudja realizálni, akkor javasolja az ajánlatot újra tárgyalni. Felkéri a
polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a református egyházközösség képviselőjét.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. május 15.

d) Erdőfű Fejlesztéséért Egyesület támogatási kérelme
Martényi János: azzal kereste meg Erdőfű Fejlesztéséért Egyesület elnöke, hogy az egyesület
támogatását úgy módosítsuk, hogy az évi 150.000,- Ft támogatást benzinre, kenőanyagra,
karbantartásra, valamint kisebb értékű fogyó alkatrészek pótlására is fordíthassák. További
kérésük, hogy az együttműködési megállapodásunkat határozatlan idejűre módosítsunk. Ebbe
ő nem szeretne belemenni.
Muskát Zoltán: az elmúlt évben mekkora volt a támogatás összege?
Martényi János: 120 ezer forint.
Muskát Zoltán: javasolja megítélni az egyesület által kért összeget.
Csomor Tibor: kérdése, hogy a kiskastély környéke mi?
Martényi János: közterület.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatot: Kölked Község Képviselő-testülete az Erdőfű Fejlesztéséért Egyesületet 2014.
évben 150.000,- Ft összeggel támogatja. A támogatást az Egyesület benzinre, kenőanyagra,
karbantartásra, valamint kisebb értékű fogyó alkatrészek pótlására is fordíthatja. Felhívja az
Egyesület figyelmét, hogy az elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő
év február 28-ig köteles eleget tenni. Felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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42/2014. (IV.22.) számú határozat
Kölked Község Képviselő-testülete az Erdőfű Fejlesztéséért Egyesületet 2014. évben
150.000,- Ft összeggel támogatja. A támogatást az Egyesület benzinre, kenőanyagra,
karbantartásra, valamint kisebb értékű fogyó alkatrészek pótlására is fordíthatja. Felhívja az
Egyesület figyelmét, hogy az elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő
év február 28-ig köteles eleget tenni. Felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. május 15.
e) Térfigyelő rendszer bővítése
Martényi János: kistérségi terv volt rá, de csak egyedileg pályázhat az önkormányzat. A
rendőrség hozzájárulása megvan, a tervek meglesznek holnapra, be tudjuk adni.
Gondolkodjunk, hová helyezzük el őket. A faluból kivezető három útra és a sportpályához
mindenképpen kellene.
Kiss Balázs: a református temetőhöz is tehetnénk egyet, ami figyeli a játszóteret és fellát a
nyugdíjas klubig.
Muskát Zoltán: Hunyadi utcába, Kovácskáék elé is tehetnénk egyet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi határozati
javaslatot: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatása cím terhére bruttó 7.473.950,- Ft vissza nem térítendő támogatást
igényel. Felhatalmazza a polgármestert az igény benyújtására.
A képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2014. (IV.22.) számú határozat
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 28/2014. (IV.1.)
BM rendelet alapján a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatása cím terhére bruttó 7.473.950,- Ft vissza nem térítendő támogatást igényel.
Felhatalmazza a polgármestert az igény benyújtására.
Felelős: Martényi János polgármester
Határidő: 2014. április 23.
f) Traktorvásárlási lehetőség
Martényi János: úgy gondolja, egy jobb teljesítményű traktor segítené a közterület
karbantartási feladatok megoldását. Előző ülésen felmerült, hogy a jelenlegi rendszer nem a
leghatékonyabb. Önerőből mintegy 6-7 millió forint ráfordításával egy komoly gépet tudnánk
már beszerezni.
Kiss Balázs: a Budapest Banknál lehet pályázni kisvállalkozások fejlesztése keretében 2,5%os fix kamattal folyósított, forintalapú hitelre, mely gépre vagy kisteherautóra is felvehető.
Minimum nettó 3 millió, bruttó 20 millió forint a felveendő hitel, mely mintegy
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lízingkonstrukció valósul meg. A baj csak az, hogy 25%-nál nem lehet magasabb az
önkormányzati tulajdon a vállalkozásban. Így nem tudjuk ezt igénybe venni.
Martényi János: az első kérdés, amit tisztáznunk kell, hogy vegyünk-e traktort?
Csomor Tibor: ha a jelenlegi technikai felszereléssel is meg tudjuk oldani a dolgot, ne
ragaszkodjunk a vásárláshoz.
Kiss Balázs: attól fél, hogy nem lesz, aki ráülhet a gépre. Cserkaszákkal jól állunk?
Martényi János: igen, cserkaszáink vannak, jól működnek, azokkal nincsen gond. A
következő ülésre összeállít egy anyagot az ajánlatokból. Akkor dönthet róla a testület.
7. napirend - Képviselői interpellációk
Muskát Zoltán: a belső ellenőrzési tervnél nem elírás a december 31-i határidő?
Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző: nem.
Muskát Zoltán: az előző jegyzőkönyv 5. napirendi pontjánál szereplő időintervallum kezdő
időpontja hibás, este 7 és 11 között lenne helyes. A honlapon nem lett meghirdetve a
lakossági igény az adományokra. A kamerák minél nagyobb számú felszerelését az előző
ülésen is támogatta, ez a jegyzőkönyvbe nem így szerepel.
Csomor Tibor: az iskola mögött még mindig van szemét.
Muskát Zoltán: oda víz folyik be. Ha letaroljuk, ott fog poshadni a szemét a víz alatt.
Csomor Tibor: a szeméttárolókra lenne ötlete. 60 literes olajos hordókat lehetne így
újrahasznosítani. Ki lehetne égetni, az alját pedig perforálni, a tetejét kisorjázni, újrafesteni az
egészet. Fillérekből meg lehetne csinálni. A rekultivált szeméttelepnél a figyelő kutakban
milyen a vízminőség?
Muskát Zoltán: az olajoshordó veszélyes hulladéknak számít, ráadásul nem is lenne szép,
csakúgy, mint a 10 éve idehozott vályúk.
Martényi János: a vízminőség folyamatosan figyelve van, nem értesítették, hogy probléma
lenne vele.
Kiss Balázs: a Nonprofit Kft-val kapcsolatban nézzünk utána, hogy telephely fejlesztési
pályázat keretén belül lehet-e vásárolni? A Móricz Zsigmond utcára gondoljunk majd az utak
kátyúzásánál, mert a mostani esők után nagyon megállt az úton a víz, meg kellene csinálni.
Martényi János: nézzük végig azokat a területeket, ahol még javítani kell az út minőségét.
Csomor Tibor: itatásos makadámot nem támogatják?
Martényi János: önerőből lehet, pályázaton nem támogatják.
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Több napirend nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárta.

Kmft.

Martényi János
polgármester

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

Muskát Zoltán
jkv. hitelesítő

Csomor Tibor
jkv. hitelesítő
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