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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2010. október 12-én (kedden) 1500 órakor megtartott nyilvános alakuló
üléséről

Jelen vannak:
Kovács Mária polgármester, Boda András képviselő, Csányi András
képviselő, Galambos István képviselő, Nyúzóné Gaál Marianna képviselő, Sárkány Sándor
képviselő, Willand Péter képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Magyar László körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási főelőadó
Sárkány Sándor korelnök: Tisztelettel és szeretettel köszönti az alakuló ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az alakuló ülésen valamennyi képviselő és a polgármester megjelent, az
ülés határozatképes.
Indítványozza a képviselő-testületnek, hogy a meghívóban szereplő napirendeket az ülés
napirendi pontjaiként fogadják el.
Az ülés napirendi pontjai:
1. A polgármester és a képviselők eskütétele
2. A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Sárkány Sándor korelnök
4. Ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása
5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó:Kovács Mária polgármester
7. Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Az SZMSZ felülvizsgálatára megbízás adása
Előadó: Kovács Mária polgármester
Kéri hogy, aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel szíveskedjék szavazni.

Megállapítja, hogy a napirendi pontokat a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
elfogadta.
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Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Csányi András és Willand Péter képviselőket.
Kéri hogy, aki a jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, kézfelemeléssel szíveskedjék
szavazni.
Megállapítja, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítőket a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen
szavazattal elfogadta.
Képviselő-társai és a saját nevében megköszöni a választópolgárok bizalmát. Valamennyiük
nevében ígéri, hogy munkájukat igyekeznek a legjobb tudásuk szerint a település javát
szolgálva végezni.
Kéri, hogy hallgassák meg a Himnuszt.
Himnusz
1. napirendi pont: A polgármester és a képviselők eskütétele
Sárkány Sándor korelnök felkéri a Tisztelt megjelenteket, hogy a megválasztott polgármester
és képviselők esküje következik, ezért az eskü idejére szíveskedjenek felállni.
Kéri a jelenlevő Kovács Mária polgármester
előolvasott eskü szövegét.

asszonyt, hogy mondja utána az általa

”Én Kovács Mária esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak
népéhez hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből
eredő feladataimat Ecsegfalva fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.„
Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
Kéri a megválasztott önkormányzati képviselőket, hogy mondják utána az általa előolvasott
eskü szövegét.
”Én ………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez
hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Ecsegfalva fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében
lelkiismeretesen teljesítem.„
Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
Megállapítja, hogy a polgármester a képviselő-testület előtt, valamint a települési
önkormányzati képviselők az esküt letették.
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Felkéri az esküt tevőket az eskü okmányok aláírására.
(A képviselők az esküokmányt aláírják.)
2. napirendi pont: A polgármesteri program ismertetése
Sárkány Sándor felkéri Kovács Mária polgármester asszonyt, hogy ismertesse polgármesteri
programját.
Kovács Mária polgármester ismerteti a programját.
( Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
A polgármesteri program ismertetése után, Kovács Mária polgármester felkéri a képviselőtestület tagjait, hogy néhány mondatban mutatkozzanak be.
A polgármester a megválasztás sorrendjében szólítja a képviselőket, majd egyenként röviden
bemutatkoznak.
Sárkány Sándor korelnök kéri képviselő-társait, hogy a polgármesteri programmal
kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, fogalmazzák meg javaslataikat.
Tekintettel arra, hogy hozzászólás és vélemény a polgármesteri programmal kapcsolatban
nem hangzott el, így Sárkány Sándor korelnök felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki a
polgármesteri programmal egyetért, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta a következő határozatot:
70/2010. (X.12.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Polgármesteri Program elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács
Mária polgármester által előterjesztett polgármesteri programot
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
3. napirendi pont: A polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítása
Sárkány Sándor korelnök:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy következő napirendi pont Kovács Mária
polgármester asszony illetményének és költség térítésének megállapítása.
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(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
A polgármesterek illetményét és költségátalányát törvény szabályozza.
Az 1994. évi 64-es törvény 4.§-a szerint az 1000 - 2999 lakos közötti településen a
polgármester illetménye a köztisztviselői illetményalap 8,5 – 11 közötti szorzószám
szorzataként összegszerűen állapítható meg.
Indítványozom a képviselő-testületnek, hogy a polgármester illetményét 11-es szorzószám
figyelembe vételével állapítsa meg:
Illetményalap szorozva szorzószámmal, azaz 38.650 Ft x 11,0 = 425.150,- Ft.
Nyelvpótlék mértéke az illetményalap 60%-a amely 23.190,-Ft, összesen 448.300,-Ft.
Az 1994. évi 64-es tv. 18.§. (2) bekezdése szerint a polgármester költségátalánya a
polgármester illetménye 30 %-ának megfelelő összeg.
Indítványozza a polgármester illetményének és költségátalányának az elmondottak szerinti
megállapítását.
Felkéri a Tisztelt képviselőket, hogy a tárggyal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket,
fogalmazzák meg javaslataikat.
Boda András képviselő:
Az előterjesztésben szerepel, hogy az 1994.évi LXIV. törvény 4/A §. (3) bekezdése alapján a
polgármester illetménye a választást követően nem lehet kevesebb, mint az előző
polgármesteri illetménye. A törvény így fogalmaz.
Az előterjesztésben úgy szerepel, mint az előző polgármester illetménye, amely 418.000,-Ft.
Most a polgármester asszony eddigi teljesítménye alapján úgy gondolja, hogy ezt az
illetményt nem kifogásolja, csak arra kéri jegyző urat, hogy legközelebb a törvényt pontosan
idézze, mert így nem tudnak döntést hozni.
A költségtérítéssel kapcsolatban kérdezi, hogy milyen formában kívánja igénybe venni?
Kovács Mária polgármester:
Úgy kívánja igénybe venni, hogy ez a polgármesteri illetmény 30 %-a, és ezt átalányként
fogja igénybe venni.
Boda András képviselő:
Természetesen nem kifogásolja, csak azt szerette volna, hogy a lakosság is hallja.
Galambos István képviselő:
Fontosnak tartja elmondani, hogy polgármester asszony tett olyan kijelentést, hogy a 30 % az
kb. 150 ezer Ft, ezt Ő nem venné igénybe, hanem 50 ezer forintot kérne minden hónapban
rendszeresen.
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Sárkány Sándor korelnök felkéri a képviselő-testületet, hogy aki a határozati javaslattal
egyetért, az kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
– meghozta a következő határozatot:
71/2010. (X.12.) KT számú H A T Á R O Z A T :
Kovács Mária főállású polgármester illetményének és költségátalányának
megállapításáról
Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi
LXIV. törvény 3. § (1)-(2) bekezdése figyelembevételével Kovács Mária
polgármester (szül.név: Kovács Mária szül.hely: Gyula, szül.idő:
1983.03.18., anyja neve: Pengő Mária, állandó lakóhelye: 5510.
Dévaványa, Borona u. 20., tart. hely: 5515 Ecsegfalva, Fő u. 31.) havi
illetményét 448.300,-Ft-ban, azaz Négyszáznegyvennyolcezer-háromszáz
forintban határozza meg.
Költségátalányát illetményének 30 %-ában állapítja meg.
A polgármesternek az illetménye és költségtérítése a megválasztásának
időpontjától jár.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

Sárkány Sándor korelnök felkéri Kovács Mária polgármester asszonyt, hogy vegye át az ülés
vezetését.
A polgármester átveszi az ülés vezetését.
Szünet
Kovács Mária: Megköszönöm korelnök úr segítségét, az ülés vezetését átveszem.
4. napirendi pont: Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztása
Következő napirendi pontunk a Szervezeti és Működési Szabályzatban jelenleg hatályosan
szereplő bizottságunk tagjainak megválasztása.
Ez a bizottság az Ügyrendi Bizottság nevét viseli.
Ismerteti az előterjesztést, melyet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmaz.
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Kovács Mária polgármester indítványozza , hogy a bizottság elnöke Galambos István
képviselő legyen, a bizottság képviselő tagja Csányi András és a bizottság külsős tagja Tóth
Lilla Ecsegfalva, Fő u. 27. szám alatti lakos.
Megkérdezi Tóth Lillát, hogy megválasztása esetén vállalja-e ezt a tisztséget?
Tóth Lilla: Köszönettel fogadja a felkérést és megválasztása esetén elvállalja a feladatot.
Kovács Mária polgármester felkéri a képviselő-testületet, hogy aki az általa előterjesztett
határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta a következő határozatot:
72/2010.(X.12.) KT számú H A T Á R O Z A T
Ügyrendi bizottsági tagok megválasztásáról
Ecsegfalva önkormányzatának képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
- elnökéül: Galambos István Ecsegfalva, Kossuth u. 47. sz. alatti lakos
képviselő testületi tagot megválasztotta.
- Tagjának Csányi András Ecsegfalva, Fő u. 47. sz. alatti lakos képviselő
testületi tagot megválasztotta.
- Tagjának Tóth Lilla Ecsegfalva, Fő u. 27. sz. alatti lakos(t) nem
képviselő tagjául megválasztotta.

5. napirendi pont: Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Kovács Mária alpolgármester ismerteti az előterjesztést, melyet a jegyzőkönyv 6. sz.
melléklete tartalmaz.
Tájékoztatásul elmondja, hogy miért választotta azt a személyt, akit ismertetni fog?
Minden képviselővel elbeszélgetett az alpolgármesteri tisztség vállalásával kapcsolatban.
Boda András képviselő nem vállalta családi okokra hivatkozva.
Nyúzóné Gaál Marianna képviselő úgy nyilatkozott, hogy el tudná látni az alpolgármesteri
feladatokat.
Willand Péter munkájából adódóan nem tudja elvállalni.
Galambos István úgy érzi, hogy el tudná vállalni az alpolgármesteri feladatok ellátását.
Csányi András is úgy nyilatkozott, hogy el tudná vállalni az alpolgármesteri tisztséget.
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Mindezek figyelembevételével, valamint arra tekintettel, hogy az önkormányzati
képviselőválasztáson a második legtöbb szavazatot kapta, Nyúzóné Gaál Marianna képviselőt
javasolja alpolgármesternek.
Megkérdezi Nyúzóné Gaál Mariannát, hogy vállalja-e a felkérést?

Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata az alpolgármester személyére vonatkozóan?
Nyúzóné Gaál Marianna képviselő:
Köszöni a felkérést és reményei szerint eleget tud tenni a felkérésnek, amennyiben a
képviselő-testület megszavazza.
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy az alpolgármester megválasztása titkos
szavazással történik, oly módon, hogy a képviselők egy erre elkészített papírlapra felírják a
nevet, és a legtöbb szavazatok kapó személy lesz az alpolgármester.
Az általa javasolt személytől eltérő nevet is fel lehet írni a szavazólapra.
A szavazólapokat az erre a célra elhelyezett urnába kell bedobni.
A szavazatokat a jegyzőkönyvvezető és a jegyző úr számolja össze, és tájékoztatást ad az
eredményről, melyet a képviselő-testület határozataként fog kihirdetni.

A szavazás lebonyolítása idejére szünetet rendel el.
Szünet

Bejelenti, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
– meghozta a következő határozatot:
73/2010.(X.12.) KT számú H A T Á R O Z A T:
alpolgármester megválasztásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
alpolgármesternek Nyúzóné Gaál Marianna Ecsegfalva, Fő u. 52. szám
alatti lakos települési önkormányzati képviselőt megválasztotta.

Kovács Mária polgármester felkéri a megválasztott alpolgármestert, hogy esküjét a képviselőtestület előtt tegye le:
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Kéri, hogy az eskü szövegét mondja utána:
”Én Nyúzóné Gaál Marianna esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz,
annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből
eredő feladataimat Ecsegfalva fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.„
Az esküt tevő meggyőződése szerint: „Isten engem úgy segéljen.”
Kéri, hogy az esküokmányt szíveskedjen aláírni.
Ezt követően gratulál a megválasztásához, a megbízó levelet átadja.

6. napirendi pont: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Kovács Mária indítványozza, hogy következő napirendi pontként állapítsák meg az
alpolgármester tiszteletdíját.
E tárgyban előterjesztés készült, melyet a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmaz. Ennek
alapján javasolja, hogy a tiszteletdíj mértéke 76.000,- Ft legyen.
Kéri a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket,
javaslataikat, indítványaikat.
Galambos István képviselő:
Úgy gondolja, hogy egy alpolgármesternek is bőségesen jut feladat, és úgy ítéli meg hogy ez a
díjazás kevés ilyen pozíció betöltéséhez. Természetesen polgármester asszony tudja, hogy
milyen elvárásai lesznek az alpolgármesterrel szemben.
Kovács Mária polgármester:
Azért lett ilyen mértékben előterjesztve, mert esetlegesen az ő tartós távolléte, betegsége
esetén kell helyettesítenie.
Amennyiben a feladatai nőni fognak, akkor a későbbiekben a képviselő-testület módosíthatja
a tiszteletdíját.
Megállapítja, hogy más javaslat, indítvány nem érkezett, ezért az előterjesztésnek
megfelelően szavazásra teszi fel a kérdést.
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Aki egyetért, hogy az alpolgármester tiszteletdíja 76.000,-Ft-ban kerüljön megállapításra,
kéri kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta a következő határozatot:
74/2010. (X.12.) KT. számú HATÁROZAT:
az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 1994. évi
LXIV. törvény 4. § (1) - (3) bekezdése figyelembevételével
Nyúzóné Gaál Marianna (név) szül.hely: Gyula, szül. idő: 1971.06.10,
,an: Gyuricza Mária, lakcíme: 5510 Ecsegfalva, Fő u. 52.) társadalmi
megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját 76.000,-Ft-ban határozza
meg.
Az alpolgármesternek a tiszteletdíj a megválasztásának időpontjától jár.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
7. Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.
Kovács Mária polgármester indítványozza , hogy a bizottság elnökéül Csányi András
válasszák meg, tagjának Boda András és Sárkány Sándor képviselőket javasolja. Nem
képviselő-testületi tagjának pedig Vágóné dr. Kelemen Katalint és Sebestyén Józsefnét
javasolja. Vágóné dr. Kelemen Katalin az ülésünkön nem tudott jelen lenni, de
nyilatkozott arról, hogy megválasztása esetén a megbízást elfogadja.
Felkéri Sebestyén Józsefné, hogy nyilatkozzon a bizottsági tagság elfogadásáról.
Sebestyén Józsefné: Megválasztása esetén a megbízatást elvállalja.
Kovács Mária polgármester felkéri a képviselő-testületet, hogy aki az általa előterjesztett
határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
75/2010.(X.12.) KT számú H A T Á R O Z A T
Szociális, Oktatási és Gazdasági Bizottság tagjainak megválasztásáról

Ecsegfalva önkormányzatának képviselő testülete a Szociális, oktatási és
gazdasági Bizottság
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-

Elnökéül Csányi András Ecsegfalva, Fő u. 47.sz. alatti lakos képviselő
testületi tagot megválasztotta.
Tagjának Boda András Ecsegfalva, Fő u. 109. szám alatti lakos képviselő
testületi tagot megválasztotta.
Tagjának Sárkány Sándor Ecsegfalva, Vasút u. 7/b. szám alatti lakos
képviselő testületi tagot megválasztotta
Tagjának Vágóné Dr. Kelemen Katalin Ecsegfalva, Bocskai u. 1. szám
alatti lakost nem képviselő tagjául megválasztotta
Tagjának Sebestyén Józsefné Ecsegfalva, Béke u. 40. szám alatti lakost
nem képviselő tagjául megválasztotta.

8. napirendi pont: A képviselők, és a bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
Kovács Mária polgármester javasolja, hogy következő napirendként tárgyalják meg a
képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának kérdését.
A tárgyban írásos előterjesztés készült, melynek elfogadását indítványozza.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.
Kérdezi, hogy kinek van kérdése, véleménye, javaslata.

Mivel más javaslat, indítvány nem érkezett, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Kéri a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a képviselők és bizottsági
tagok megállapításáról szóló határozati javaslattal egyetért.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta a következő határozatot:
76/2010.(X.12.) KT számú H A T Á R O Z A T:
Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és bizottsági elnökök
tiszteletdíjáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete az
önkormányzati képviselők, bizottsági tagok és bizottsági elnökök
tiszteletdíját a 15/2006.(X.12.) KT. sz. rendelet rendelkezései szerint
állapítja meg.
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9. napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára megbízás
adása
Utolsó napirendi pontként indítványozom, hogy a most megalakult új képviselő-testület
vizsgálja felül a Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza.
A felülvizsgálattal bízzák meg a Ügyrendi Bizottság tagjait azzal, hogy javaslataikat a
legközelebbi testületi ülésen terjesszék a képviselő-testület elé.
Kérdezem, hogy kinek van kérdése, véleménye, javaslata.
Megállapítja, hogy miután több hozzászólás nem érkezett, szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot.
Kéri a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy az
Ügyrendi Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatát végezze el, és
javaslatait terjessze elő a képviselő-testület legközelebbi ülésére.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – meghozta a következő határozatot:
77/2010.(X.12.) KT számú H A T Á R O Z A T:
Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az
Ügyrendi Bizottságot a 7/2007.(IX.25.) KT. sz. rendelet (SZMSZ)
felülvizsgálatával.
Felelős: Ügyrendi Bizottság elnöke
Határidő: legközelebbi testületi ülés

Egyéb bejelentések:
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy megkereste
Kisújszállás Város polgármestere azzal, hogy az Önkéntes Tűzoltó Köztestületbe delegáljunk
tagot.
Tekintettel arra, hogy minden település a polgármestert delegálja a köztestületbe, ezért kéri a
képviselő-testületet, hogy egyetértenek-e azzal, hogy Ő legyen delegálva a Köztestületbe.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a
következő határozatot:
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78/2010. (X.12.) KT számú H A T Á R O Z A T :
Önkéntes Önkormányzati Tűzoltó Köztestületbe történő delegálásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisújszállás
Város Önkormányzati Tűzoltó Köztestületbe Kovács Mária
polgármestert delegálja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kovács Mária polgármester
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el – Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület ülését 1610-kor bezárta.
Megkéri a jelenlévőket hallgassák meg a Szózatot.
Szózat
A Szózat meghallgatását követően a polgármester az alakuló ülést 1610-kor bezárta.

k. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Magyar László
körjegyző

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Willand Péter
jegyzőkönyv-hitelesítő

12

