
 

 

 

Sárközi-I. főcsatorna vízgyűjtő területe 
Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum (VÉF) Szervezeti és Működési Szabályzata  

A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt általános bemutatása 
Az „Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten 

önkormányzati koordinációval” című LIFE LOGOS 4 WATERS projekt (rövid cím: 

„Együttműködésben a klímatudatos vízgyűjtő-gazdálkodásért”) a Belügyminisztérium koordinálásával 

valósul meg két mintavízgyűjtő-területen azzal a dedikált céllal, hogy 

a) segítse az önkormányzatok klímaalkalmazkodásának és koordinációs képességének 

fejlesztését; 

b) kialakítsa a vízgyűjtő szintű önkormányzati és érdekelti együttműködést; 

c) segítsen elterjeszteni a termeszétes vízmegtartó megoldások széleskörű alkalmazását (Natural 

Water Retention Measures, NWRM); 

d) segítse az érintett ágazatok tudásbővítését; 

e) támogassa a lakosság, valamint a helyi és központi döntéshozói szemléletformálást; 

f) összegyűjtse és terjessze a jó gyakorlatokat az önkormányzati döntéstámogatás területén; 

g) fejlessze az önkormányzatok forrásszerzési képességét; 

h) támogassa a tapasztalatok és tudás megosztását. 

A projekt a Belügyminisztérium koordinálásban valósul meg az alábbi társult kedvezményezettek 

bevonásával: 

 Bátya Község Önkormányzata; 

 Püspökszilágy Község Önkormányzata; 

 Klímabarát Települések Szövetsége; 

 Magyar Mérnöki Kamara; 

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 

 Országos Vízügyi Főigazgatóság; 

 WWF Magyarország Alapítvány. 

A projektet végrehajtó partnerség mellett működik egy Integrált Támogató Tanács (a továbbiakban: 

ITT), a fenti projekt partnereken túl az alábbi tagsággal: 

 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem; 

 Nyugat-Balkán Zöld Központ (Nemzeti Alkalmazkodási Központ utódjaként); 

 Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság; 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal és Pest Megyei Kormányhivatal; 

 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság; 

 Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége; 

 Duna Múzeum. 

  



 

 

A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt sok elemében épít a – szintén a Belügyminisztérium 

koordinálásával megvalósult – LIFE-MICACC projektre, és előmozdítja az önkormányzatok 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási és koordinációs képességeinek megerősítését. Emellett 

ösztönzi és támogatja a természetes vízmegtartó megoldások megismerését, elterjedését, valamint  

segíti a vízgyűjtő-szintű együttműködések kialakítását. 

A tervezett projekt átfogó célkitűzése az önkormányzatok klímaalkalmazkodásának fejlesztése a 

vízvesztő pozíció mérséklésén, valamint koordinált, vízgyűjtő szintű, integrált vízgazdálkodási 

megoldások bemutatásán, elfogadottságának növelésén és elterjesztésén keresztül. 

A projekt további, specifikus célkitűzései: 

1. Vízgyűjtő szintű önkormányzati és érdekelti együttműködés tesztelése és demonstrációja a 

vízmegtartáson alapuló integrált vízgazdálkodásban a klímaalkalmazkodás érdekében két 

mintaterületen, és a tapasztalatok megosztása az önkormányzati és vízügyi szektorral. 

2. A települési és területi zöld-kék infrastrukturális megoldások tervezésében és 

megvalósításában érintett ágazatok – tervezők, hatóságok, vízügyi igazgatóságok, leendő 

vízügyi szakemberek – szisztematikus tudásbővítése az integrált vízgazdálkodási intézkedések 

települési és vízgyűjtő szintű alkalmazásával kapcsolatban, a klímaváltozáshoz való helyi 

alkalmazkodás segítése és az általános használata érdekében. 

3. A „víz érték” és a „víz a klímaalkalmazkodás kulcsa” szemlélet kialakítása és növelése a 

lakossági, önkormányzati döntéshozói és kormányzati döntéshozói célcsoportok körében a 

vízmegtartáson alapuló alkalmazkodás támogatottsága érdekében. 

4. A helyi klímaalkalmazkodást segítő döntéstámogató rendszerek, jó gyakorlatok és más 

eszközök feltérképezése és könnyen elérhetővé tétele az önkormányzatok számára, a hatékony 

és szakmailag megalapozott területi és települési szintű alkalmazkodás elősegítésére. 

5. Nemzetközi kapcsolatépítés és az önkormányzatok tudásbővítése az EU-s és hazai források 

ökoszisztéma-alapú vízmegtartó megoldásokra történő minél szélesebb körű lehívásában, 

felhasználásában, az önkormányzatok abszorpciós képességeinek fejlesztésével. 

6. Az integrált, vízmegtartó vízgazdálkodás és természetre alapozott klímaalkalmazkodás 

szemléletmódjának beépülése a komplex tervezési és szabályozási mechanizmusokba, így 

létrehozva egy közös kiindulási szemléletet az érintett szereplők között. 

A vízgyűjtő -szintű együttműködés tesztelése és demonstrációja két mintaterületen fog megvalósulni, 

melynek tapasztalatai megosztásra kerülnek majd az önkormányzati és a vízügyi szektorral is. 

A fentiek érdekében cél továbbá olyan eszközök, megoldások és szakmai támogatás nyújtása az 

önkormányzatok számára, melyeket a saját adottságaikhoz igazítva egyszerűen, alacsony 

költségigénnyel, kis ráfordítással tudnak alkalmazni a klímaváltozáshoz való helyi alkalmazkodás 

során, illetve a 2021-2027-es közelgő fejlesztési ciklusban.  

  



 

 

Eddigi – főként a LIFE-MICACC projekthez köthető – tapasztalataink alapján komoly érdeklődés és 

igény mutatkozik az önkormányzatok részéről a probléma kezelésére, a cselekvésre; mely azonban 

nem csak az önkormányzatok részéről, de a lakosság oldaláról is egyre nagyobb figyelmet kap, 

szükségletként mutatkozik. Továbbá az európai uniós és nemzeti célkitűzések is abba az irányba 

mutatnak, hogy az elkövetkező fejlesztési ciklusok során is kiemelten kezelik a fenti kérdéskört. 

Ahogy az a 2041/2020. kormányhatározatban1 is célkitűzésként szerepel, a projekt tevékenységével és 

eredményeinek elérésével is elősegíti a magyar részvétel növelését a közvetlen irányítású európai 

uniós programokban. 

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) 

Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum (VÉF) általános bemutatása 

A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretein belül felállításra kerül a Sárközi I. főcsatorna Vízgyűjtő 

Érdekegyeztető Fóruma (a továbbiakban: VÉF) annak érdekében, hogy 

 a vízgyűjtő szintű együttműködés erős alapját képezze;  

 sikeresen feltárja és megvitassa a vízgyűjtő területen felmerülő, vízgazdálkodással kapcsolatos 

problémákat; valamint  

 kijelölje a szükséges fejlesztési irányokat; és  

 határozzon azokról a természetes vízmegtartó megoldásokat, amelyek a projekt keretében 

megvalósításra kerülnek. 

A VÉF az alábbi alapelvek mentén működik: 

a) a VÉF folyamatos operatív működése biztosított lesz a projekt teljes időtartama alatt;   

b) a résztvevőktől független facilitátor vezeti az üléseket; 

c) a VÉF biztosítja a bevont érintettek hozzáférését a VÉF részvételi lehetőségeihez; 

d) garantálja az átlátható működést mind a bevont érintettek, mind a közvélemény és a lakosság 

számára; 

e) fenntartja a tagok véleményének egyenrangúságát; 

f) egyértelműen definiálja a felelősségi köröket; 

g) törekszik a konszenzuson alapuló döntéshozatalra. 

Független facilitátorként a HÉTFA Kutatóintézet munkatársai működnek közre. Feladataik közé 

tartozik a VÉF üléseinek levezetése, a jegyzőkönyvek elkészítése és minden VÉF-fel kapcsolatos 

munka szakmai támogatása. 

A folyamatos bevonás biztosítása érdekében a VÉF működése nem koncentrálódik kizárólag a VÉF 

üléseire. Az ülések között is folyamatos kapcsolattartás történik elsősorban a VÉF felállításáért felelős 

partner, Bátya Község Önkormányzata és a VÉF tagsága között, a projekt partnerség részvételével 

annak érdekében, hogy az elkészült szakmai vagy kommunikációs anyagokat a VÉF tagjai 

véleményezni tudják. Ezen túl a VÉF tagjai szakmai kérdésekkel fordulhatnak a VÉF többi tagja felé, 

megalapozva ezzel egy hosszú távú, kölcsönösen hasznos együttműködést. 

  

                                                           
1 https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/54202a631722cdb5c728e2c0975aedc074723f67/letoltes 



 

 

I. Általános rendelkezések 

1. Megnvezés: Sárközi I. főcsatorna Vízgyűjtő Érdekegyeztető Fórum 

2. Alapítása: 2022. április 26. 

3. Fő döntéshozó testülete: taggyűlés 

4. A VÉF vezetője, az elnöki tisztség betöltője: 

 Bátya Község Önkormányzata 

 képviseli: Fekete Csaba, polgármester 

 Cím: 6351 Bátya, Kossuth Lajos utca 20. 

5. A VÉF tagságát az SZMSZ I. számú melléklete tartalmazza, amely tagság az SZMSZ alapján 

bővíthető a tagság javaslata alapján. 

6. A VÉF működési területe: A Sárközi-I. főcsatorna vízgyűjtő területe, vagyis Bátya, Kalocsa, Foktő, 

Dusnok, Drágszél közigazgatási területe. 

7. Az SZMSZ célja, hogy meghatározza a VÉF szervezeti felépítését, rögzítse az alapvető működési 

szabályait. 

8. Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed a VÉF tagságára. Az SZMSZ időbeli hatálya kiterjed a LIFE 

LOGOS 4 WATERS projekt időtartamára (tervezett végdátum: 2025.09.30.). 

9. Az SZMSZ elkészítéséért a VÉF üléseket facilitáló független szervezet (a HÉTFA Kutatóintézet) és 

a VÉF elnökségi tisztségét betöltő Bátya Község Önkormányzata felelős. A szabályzat a VÉF 

tagságának jóváhagyásával, egyszerű többségi szavazással válik érvényessé. 

10. Az SZMSZ-t a VÉF tagság jóváhagyását követően nyilvánosságra kell hozni, valamint meg kell 

ismertetni a résztvevőkkel. Az SZMSZ módosítása esetén a módosított szabályzatot szükséges 

nyilvánossá tenni. Az SZMSZ-t a projekt honlapján is nyilvánosságra kell hozni. 

II. A VÉF feladata 

1. A VÉF feladata, hogy  

 a közösségi döntéshozatali elvek szem előtt tartása mellett kijelölje az illetékességi területen a 

fejlesztési szükségleteket, és ezen fejlesztési szükségletek megoldására javaslatot tegyen;  

 a klímaalkalmazkodás, a természetes vízmegtartás és a kisvízgyűjtő területén megvalósuló 

beavatkozások kommunikációjának segítése a lakosság felé és az együttműködési 

tapasztalatok megosztása más érdeklődő önkormányzatokkal; 

 további közös vagy egymást erősítő fejlesztési lehetőségek keresése a táj vízmegtartó 

képességének javítása érdekében, valamint egyeztetések kezdeményezése a vízgyűjtőn a vizek 

kezeléséért felelős szervezetekkel a projektben megvalósuló beruházások meglévő 

vízrendszerhez illesztésével és az új helyzet üzemeltetési kérdéseivel kapcsolatban. 

  



 

 

2. A VÉF célja, hogy a felmerülő javaslatok közül kiválassza azokat a természetes vízmegtartó 

megoldásokat, amelyek a legnagyobb mértékben járulnak hozzá az érintett terület életminőségének 

javulásához és a legnagyobb hozzáadott értékkel rendelkeznek a helyi közösség és a projekt 

szempontjából. 

3. A VÉF tagsága határoz 2022.12.31-ig javaslatot tehettovábbi természetes vízmegtartó megoldások 

megvalósításáróla a projekt illetékességi területén belül, 70 000 € összértékben, amely beavatkozások 

finanszírozása a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt költségvetésének terhére történik majd. 

III. A VÉF tagsága 

1. A VÉF tagságának kijelölését kutatómunka előzte meg annak érdekében, hogy a projektbe bevont 

települések, a civil szféra és a helyi lakosság, helyi gazdálkodók egyaránt képviseltethessék magukat a 

LIFE LOGOS 4 WATERS projekt konzorciumi partnerség tagjai mellett. Kvalitatív elemzési 

módszerekkel – többek között stakeholder (érintett) - elemzéssel – kerültek kiválasztásra a VÉF tagjai. 

2. VÉF tagságának összetétele: 

 LIFE LOGOS 4 WATERS projekt partnerség tagjai: 12 fő 

 területileg illetékes önkormányzatok képviselői: 4 fő 

 civil szervezetek képviselői: 2 fő 

 helyi gazdálkodók, vállalkozók képviselői: 3 fő 

3. A VÉF tagságának listáját az I. sz melléklet tartalmazza. A VÉF tagságát az érintett-elemzés után 

alapján a pályázó konzorciumprojekt partnerség tagjai választották ki a VÉF elnökének vezetésével. 

4. További tagok felvételét a VÉF bármely tagja kezdeményezheti írásban, vagy szóban a VÉF ülésén. 

További tagok felvételéről a taggyűlés dönt, egyszerű többséggel. 

IV. A VÉF szervezeti struktúrája 

 

  



 

 

V. A VÉF taggyűlése 

1. A VÉF döntéshozatali testülete a taggyűlés, amely 10 szavazati jogkörrel rendelkező taggal 

rendelkezik. A döntéshozatali jogkörrel rendelkező tagok között egyaránt megtalálhatók a LIFE 

LOGOS 4 WATERS projektet koordináló konzorcium partnerség tagjai, az érintett települések 

önkormányzatainak képviselői, az érintett civil szervezetek képviselői, valamint az érintett helyi 

gazdák, vállalkozók képviselői. 

2. A szavazati jogkörrel rendelkező tagság mellett folyamatosan működik a konzorcium projekt 

partnerség tagjaiból álló Támogató Tanácsadó Testület. A Támogató Tanácsadó Testület tagjai 

tanácskozási joggal részt vesznek a VÉF ülésein, de szavazati jogkörrel nem rendelkeznek. A 

tanácsadó testület tagjai saját hatáskörükön belül válaszolnak a szakmai kérdésekre és tudásukkal, 

tapasztalatukkal segítik a VÉF munkáját, illetve figyelemmel kísérik a projektben vállalt 

kötelezettségek mellett a hazai és a LIFE szabályok betartását is. Az ezekkel ellentétes, szabályokba 

ütköző döntések semmisek. 

3. A VÉF taggyűlésének ülésein a magánszemélyként résztvevők mellett a VÉF-et alkotó szervezetek 

részéről főszabály szerint az őket képviselő egy-egy képviselő személy vesz részt (ld. I. számú 

melléklet). A képviselőt nevezett tagszervezetek döntéshozó szerve vagy aláírásrai jogosultú 

képviselője írásban hatalmazza meg a részvételre. Ez alól kivételt képeznek a települési 

önkormányzati tagok, akiket a mindenkori polgármester vagy meghatalmazottja képvisel. A képviselő 

személy akadályoztatása esetén eseti jelleggel meghatalmazott személy is képviselheti a VÉF tag 

szervezetet a II. számú mellékletben található meghatalmazás minta kitöltésével. 

4. A VÉF taggyűlésének üléseit a VÉF elnöke hívja össze és a független facilitátor vezeti le. 

5. A VÉF taggyűlésének üléseire mind a szavazati jogkörrel rendelkező tagokat, mind pedig a 

tanácskozásijoggal rendelkező tagjait meg kell hívni. 

6. A VÉF elnöke a projekt időtartama alatt köteles legalább 5 ülést összehívni, azonban lehetőség van 

további ülések összehívására is. 

7. A Taggyűlés összehívását kezdeményezhetik a VÉF tagjai is, napirend megjelölésével. Az ülés 

összehívásáról az Elnök dönt. 

8. A VÉF taggyűlésének üléseiről szóló meghívót legalább egy héttel az ülés időpontja előtt szükséges 

megküldeni a tagság részére, a napirendi pontok ismertetésével. Ezt az ülést szervező Önkormányzat 

teszi meg. 

9. A VÉF tagsága a meghívó kiküldése után írásban javasolhatja további napirendi pontok felvételét 3 

nappal az adott ülés megkezdése előtt, vagy előzetes kérdéssel fordulhat a Támogató Tanácsadó 

Testület tagjai felé. 

10. A napirendi pontokat a VÉF taggyűlés az általa elfogadott sorrend szerint tárgyalja. 

11. A napirend elfogadása után annak visszavonására csak a VÉF taggyűlésen jelen lévő szavazati 

jogkörrel rendelkező tagjainak egyhangú szavazatával van lehetőség, legkésőbb határozathozatalig. 

  



 

 

12. A napirend tárgyalásának elhalasztását bármely VÉF-tag indítványozhatja, amelyről a taggyűlésen 

jelen lévő szavazati jogkörrel rendelkező tagság egyhangú szavazással dönthet. 

13. A VÉF tagjai a meghívó kézhezvételét követően jelzik – legkésőbb 3 nappal az ülés megkezdését 

megelőzően - a VÉF-ülést összehívó felé részvételi szándékukat. 

14. A VÉF taggyűlése akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok közül legalább 50 

százalék +1 fő, azaz legalább 6 fő jelen van. 

15. Amennyiben az előzetes visszajelzések alapján a VÉF taggyűlése határozatképtelen lenne, úgy az 

ülést új időpontban kell összehívni. Amennyiben a határozatképtelenség a VÉF ülés elején kerül 

megállapításra, úgy az új ülés összehívására legkorábban a határozatképtelen ülés kezdetétől számított 

15 percen belül sor kerülhet. 

16. A taggyűlés a döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén újra vitára 

bocsájtják az adott napirendi pontot. A vita után újabb szavazás történik. 

17. A szavazás módja nyilvános és kézfelemeléssel történik. 

18. A VÉF az üléseit alapvetően személyesen jelenléttel kívánja megrendezni, azonban a vírushelyzet 

hatására a VÉF elnöke elrendelheti az online ülés megtartását. 

19. A taggyűlés szakmai előkészítéséért a VÉF elnök, valamint a független ülésvezető facilitátor a 

felelős. 

20. A VÉF taggyűlés helyszínének és technikai feltételeinek biztosításáért a VÉF elnök a felelős, 

azonban a VÉF tagjai vendégül láthatják a VÉF taggyűléseit, kihelyezett ülések keretén belül. 

21. Az taggyűlésről nem szó szerinti, de a megszületett határozatokat szó szerint tartalmazó 

jegyzőkönyv készül, amely minden ülést követő egy héten belül minden VÉF-tag számára 

megküldésre kerül. A jegyzőkönyvet a Hétfa kutatóintézet munkatársai készítik, és a VÉF egy 

választott tagja ellenőrzi. Az elhangzott előadások levetített diái, amennyiben voltak, a tagságnak a 

jegyzőkönyvvel együtt megküldésre kerül. 

VI. A VÉF elnök 

1. A VÉF elnöki tisztségét Bátya Község Önkormányzatának képviseletében a polgármester tölti be. 

2. A VÉF-elnök megbízatása a VÉF alakulásától a projekt befejezéséig szól: 2022.04.26. - 2025.09.30. 

3. A VÉF elnökének feladatai: 

 gondoskodik a VÉF-ülések összehívásáról és megszervezéséről; 

 megállapítja az ülés határozatképességet; 

 tájékoztatja a VÉF-tagságot; 

 kapcsolatot tart a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt partnerség tagjaival; 

 képviseli a VÉF-et a nyilvánosság felé. 

  



 

 

VII. A Támogató Tanácsadó Testület 

1. A Támogató Tanácsadó Testületet a projekt konzorciumi tagjainak egy-egy képviselője és a projekt 

Integrált Támogató Tanácsa tagjai alkotják. 

2. A Támogató Tanácsadó Testület legfontosabb feladata a VÉF szakmai támogatása szakmai 

anyagokkal, előadásokkal és a VÉF üléseken felmerülő kérdések megválaszolása által, illetve szükség 

esetén a szakmai anyagok írásbeli véleményezésével. 

3. A tagság számára biztosított a lehetőség, hogy a Támogató Tanácsadó Testület tagjaitól saját 

hatáskörükön belül információkat gyűjtsenek vagy szakmai kérdésekben tanácsot, segítséget kérjenek. 

VIII. Záró rendelkezések 

1. A VÉF Szervezeti és Működési Szabályzata a VÉF taggyűlés általi elfogadásával 2022.04.26–án az 

alakuló ülésen lép hatályba és visszavonásig, de legkésőbb a projekt záró időpontjáig érvényes. 

2. A Szervezeti és Működési Szabályzat szükséges módosításának előkészítéséről a VÉF elnöke 

gondoskodik. A SZMSZ módosításának elfogadása a SZMSZ elfogadásával azonos módon történik. 

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei: 

I. I. számú melléklet: a VÉF tagsgáa 

II. II. számú melléklet: Meghatalmazás minta 

  



 

 

I. számú melléklet – VÉF tagsága 
Szervezet Képviselő Jogkör 

Taggyűlés 
Bátya Község Önkormányzata Fekete Csaba elnök, szavazati jogkör 
Foktő Község Önkormányzata Bakai Károly szavazati jogkör 
Kalocsa Város Önkormányzata dr. Filvig Géza szavazati jogkör 
Dusnok Község Önkormányzata Mindszenti István szavazati jogkör 
Drágszél Község Önkormányzata Pandur Gábor szavazati jogkör 
Gazdálkodók, vállalkozók képviselői   
Zongorhát Kft. Bányai Tamás szavazati jogkör 
Bátyai Savanyító Kft. Harangozóné Toldi Mária szavazati jogkör 
Kalocsa Térségi Öntözési Közösség Szigeti Tamás szavazati jogkör 
Civil szervezetek képviselői   
Duna Horgászegyesület, Fajsz Kovács Ferenc szavazati jogkör 
Bátyai Sporthorgász Egyesület Mészáros József szavazati jogkör 

Támogató Tanácsadó Testület 
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Koch Gábor tanácsadó jogkör 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Csókási Anita tanácsadó jogkör 
WWF Magyarország Farkas Mátyás tanácsadó jogkör 
Belügyminisztérium Hercig Zsuzsanna tanácsadó jogkör 
Bátya Község Önkormányzata Siposs Viktória tanácsadó jogkör 
Nyugat-Balkán Zöld Központ Selmeczi Pál tanácsadó jogkör 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

dr. Király Zita tanácsadó jogkör 

Országos Vízügyi Főigazgatóság Lakatos Boglárka tanácsadó jogkör 
Magyar Mérnöki Kamara Vona Márton tanácsadó jogkör 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Bacsi István / Király 

Zoltánné 
tanácsadó jogkör 

Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem 

Dr. Waltner István tanácsadó jogkör 

 

  



 

 

Meghatalmazó aláírása 

p.h. 

Meghatalmazott aláírása 

II. számú melléklet 
 

Meghatalmazás 

Alulírott ……………………………………… (meghatalmazó neve), mint a 

…………………………..………………………… (képviselt szervezet) delegáltja meghatalmazom 

………………………….……………………… (meghatalmazott neve), hogy a Sárközi-I. főcsatorna 

vízgyűjtő területén működő Vízügyi Érdekegyeztető Fórum következő ülésen melynek dátuma: 

………………………………………; nevemben eljárjon, és nevemben szavazati jogkörömet 

gyakorolja.  


