
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. 

szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 830órai kezdettel megtartott rendkívüli  nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
  
Igazoltan volt távol: 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
               dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Philipp Frigyes főépítész 
 Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
 dr. Takács Gábor ügyvéd 
 Decsi Ferenc  Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.   

vezérigazgatója 
 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes az 5 
bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag 
Kovács Gábor Istvánné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Kovács 
Gábor Istvánné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon! 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
286/2013. (IX.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. szeptember 12-i 
rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának 
módosításáról 
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2. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 
vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításáról 
Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 

3. Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám alatti társasház új közös képviselőjének 
megválasztásáról 

 
4. Előterjesztés közterületi játszótereken kerítések elhelyezéséről 

Előadó az 3-4. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

5. Előterjesztés Hatvan város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól 

 
6. Előterjesztés részterületekre szóló Hatvan Város Településszerkezeti tervének, valamint Hatvan 

Város Helyi Építés Szabályzatának módosításáról 
 

7. Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
Előadó az 5-7. napirendi pontig: Philipp Frigyes főépítész 

 
8. Előterjesztés a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub Országos Humor- és Táncfesztiváljának 

polgármesteri keretből történő előfinanszírozásáról 
Előadó: Simon Tamás sport- ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
Előterjesztő az 1-8. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 

N a p i r e n d: 
Z á r t ü l é s: 
 

1. Előterjesztés Hatvan város nevének használatával kapcsolatos döntésről 
 Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Decsi Ferenc, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Elég furcsának tartom, azt a pontot, hogy a munkavállaló tájékoztatást adjon. Ez a mondat elég furcsa. Ha 
odamegy az alapítói biztos a kőműveshez és tőle kérdez meg bármilyen információt, annak milyen hiteles 
alapja lesz? Ha a vezetőktől kérdeznek, az jó. Annak van súlya.  
 
dr. Takács Gábor ügyvéd 
A felügyelőbizottsághoz hasonló jogköröket kapott az alapítói biztos. A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által 
meghatározott irányokat vettük alapul. Nyilván mérlegelni kell, de inkább a lehetőség lett adott.  
 
Decsi Ferenc, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Ha ugyanazt a jogkört kapja meg, mint a felügyelőbizottság, akkor mi szükség van alapítói biztosra? A 
felügyelő bizottságot is a testület választja meg. 
 
dr. Takács Gábor ügyvéd 
A felügyelőbizottság valószínűleg nem olyan folyamatossággal látja el a munkáját, mint az alapítói biztos. 
Szigorúbb lesz az ellenőrzés. Azért volt erre szükség, hogy napi rendszerességgel lehessen a Zrt. 
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tevékenységét nyomon követni. Nagyobb az alapítói kontrol.  
 
Gál Erzsébet politikai főtanácsadó 
Nem változott az a környezet, amelyben a közfeladatokat el kell látni. Az önkormányzatnak az 
államháztartási törvény szerint a feladatokat úgy kell ellátnia, hogy az a lehető leghatékonyabb legyen. A 
feladatok egy része kint van a Városgazdálkodási Zrt-nél. Meg kell nézni, hogy a feladatellátás milyen 
módon történjen. Meg kell nézni, hogy mennyibe kerül a feladatellátás. Mennyibe kerülne, ha másképp 
csinálnánk? Én, mint alapítói biztos az információkat számadatokban szeretem megkapni.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
287/2013. (IX.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (6) bekezdése alapján 
létrehozza az Alapítói Biztos elnevezésű szervet, és ennek megfelelően a Társaság alapító okiratát módosítja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Alapítói Biztosnak a Társasághoz Gál Erzsébet (an.: Póka 
Teréz) 3000 Hatvan, Horváth M. u. 12. V/23. szám alatti lakost delegálja határozatlan időre. Megbízatását az 
Alapítói Biztos ellenérték nélkül végzi.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező alapító 
okiratot módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. október 17. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
2. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 
vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
288/2013. (IX.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő 
épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású vagy működtetésű 
intézmények konyhaként, illetve büféként működő épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használati 
jogot alapító szerződést közös megegyezéssel a jelen határozat melléklete szerint módosítja és egységes 
szerkezetbe foglalja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési és 
használati jogot alapító szerződésmódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2013. október 15. (az okiratok földhivatali benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám alatti társasház új közös képviselőjének 
megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
289/2013. (IX.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám alatti társasház új közös 
képviselőjének megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám alatti társasház 
közös képviselője leváltása és az új közös képviselő megválasztásának tárgyában összehívandó társasházi 
közgyűlésen szavazati jogát úgy gyakorolja, hogy a társasház új közös képviselőjének a Perfekt-Rich Kft. 
(3000 Hatvan, Gáspár András u. 1/C.) kerüljön megválasztásra. 

Határid ő: 2013. szeptember 30. (új közös képviselő megválasztására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
4. napirend 
Előterjesztés közterületi játszótereken kerítések elhelyezéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 határozati 
javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
290/2013. (IX.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületi játszótereken kerítések elhelyezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező megállapodás alapján 
átvesz a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítványtól (3000 Hatvan, Tabán út 15-17.) 581.660,- Ft összeget, 
melyet a Hatvan, Pécsi Sándor utca, Csalános utca kereszteződésénél lévő hatvani 5508/16 hrsz.-ú 
ingatlanon, valamint a Hatvan, Hegyalja úton lévő hatvani 3653/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő játszótereken 
elhelyezendő kerítés szakaszok létesítése céljából használ fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átvételére vonatkozó 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 25. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
291/2013. (IX.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületi játszótereken kerítések elhelyezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Pécsi Sándor utca, Csalános utca 
kereszteződésénél lévő hatvani 5508/16 hrsz.-ú ingatlanon, valamint a Hatvan, Hegyalja úton lévő hatvani 
3653/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő játszótereken kerítés szakaszok elhelyezésével a SVEFÉM Ipari és 
Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 1211 Budapest, Színesfém u. 12-14/66.; telephely: 3000 Hatvan, Balassi u. 
120.) bízza meg bruttó 581.660,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítványtól (3000 Hatvan, Tabán út 15-17.) átvett 
581.660,- Ft összeg. 

Határid ő: 2013. október 31. (a kerítések elkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
5. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályairól 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérnénk ehhez egy kis segítséget a főépítész úrtól. 
 
Philipp Frigyes főépítész 
Január elsejétől változás történt, a teljes építésügyi jogi környezet átalakult. Az eddig szabályozott 
partnerségi egyeztetést települési szintre helyezték le. Minden település maga dönti el, hogy kivel és hogyan 
kíván egyeztetni. Sok település anyagát néztük át. Kétfajta irány volt, rendelettel vagy határozattal lehet 
szabályozni. A kormányrendelet azt mondja, hogy a település dönt. Az eddigi eljáráshoz képest alapvető 
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változás nincs, csupán nem kormány szinten, hanem település szinten lesznek a szabályozások.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
292/2013. (IX.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város településfejlesztéssel és településrendezéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló előterjesztést. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
elfogadja a jelen határozat mellékletét képező Hatvan Város Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát. 

 
Határid ő: 2013. szeptember 16. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
6. napirend 
Előterjesztés részterületekre szóló Hatvan Város Településszerkezeti tervének, valamint Hatvan Város 
Helyi Építés Szabályzatának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
293/2013. (IX.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a részterületekre szóló Hatvan Város Településszerkezeti 
tervének, valamint Hatvan Város Helyi Építés Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Településszerkezeti 
Tervének elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII.27.) számú határozatát az alábbi mellékletek szerint módosítja: 
1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Fedvényterve (M=1:10000); 
2. melléklet: Változások bemutatása; 
3. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása – Területi mérleg; 
4. melléklet: A tervezési terület biológiai aktivitásérték-számítása. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
294/2013. (IX.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a részterületekre szóló Hatvan Város Településszerkezeti 
tervének, valamint Hatvan Város Helyi Építés Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
7. napirend 
Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
295/2013. (IX.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2013. (VI.28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub Országos Humor- és Táncfesztiváljának 
polgármesteri keretből történő előfinanszírozásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Simon Tamás sport- ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
296/2013. (IX.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub Országos Humor- és 
Táncfesztiváljának polgármesteri keretből történő előfinanszírozásáról szóló előterjesztést. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub (székhelye: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 6-8.) számára 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint visszatérítendő támogatást 
nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan 
város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. 
táblájában szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.  
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Határid ő: 2013. szeptember 16. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak az 
ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánította. Zárt 
ülést rendelt el. 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 
 Kovács Gábor Istvánné Nádas Sándor 
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