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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2020. augusztus 7-én 9.15 órakor a Hatvani Polgármesteri Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Kondek Zsolt elnök-helyettes  
- Palik Józsefné tag 
- Marján János tag 

 
Igazoltan távol maradt: Bagi Miklós tag 
 
- dr. Kovács Éva jegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
- Baranyi Lajosné osztályvezető 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen), megnyitotta az ülést.  
 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek 
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
Papp István elnök kérte a bizottság tagjait, hogy a meghívóban szereplő nyílt ülés 3. napirendi pontját – mely 
előterjesztés „A legszebb konyhakertek” helyi kertművelő verseny díjazottjairól –, valamint a 7. napirendi 
pontját – mely előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím adományozásáról és díjazásáról – zárt ülés 
keretében, 2. és 3. napirendi pontként tárgyalja meg a bizottság. A bizottság tagjai a javaslattal egyhangúlag 
(4 „igen” szavazattal) egyetértettek.  
 
Miután a napirenddel kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 318/2020. (VIII. 07.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2020. augusztus 7-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításáról 
 

2. Előterjesztés útbeszakadások javítási munkáiról 
 
Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-2. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

3. Előterjesztés „Zöldülő város” pályázattal kapcsolatos kérelmek utólagos jóváhagyásáról 
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4. Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázattal 
kapcsolatos döntésről 

 
Előterjesztő 3-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 3-4. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
5. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról 

 
6. Előterjesztés kétnyári virágok beszerzéséről 

 
7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról 

 
Előterjesztő, előadó 5-7. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 

 
Zárt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 
Előterjesztő: Papp István pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 

 
2. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” helyi kertművelő verseny díjazottjairól 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
3. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím adományozásáról és díjazásáról 

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Határidő: 2020. augusztus 07. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek módosításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 319/2020. (VIII. 07.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város településrendezési 
eszközeinek módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 170/2019. (III. 28.) sz. 
képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét 2020 augusztus 10-i hatállyal az alábbi 
mellékletek szerint módosítja: 

● 1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Terve   M=1:10 000 
 [Jelmagyarázat és TSZT-05 számú tervlap] 
● 2. melléklet: Változások 

 2.1. melléklet: Változások bemutatása   M=1:8000 
 2.2. melléklet: Változások leírása 

● 3. melléklet: A település területi mérlege 
● 4. melléklet: A területrendezési tervekkel való összhang igazolása 
● 5. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítási eredménye 

 
Határidő: 2020. augusztus 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 320/2020. (VIII. 07.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város településrendezési 
eszközeinek módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek.  
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés útbeszakadások javítási munkáiról 
 
Papp István: A Teleki úton megsüllyedt a szennyvízvezeték hálózat nyomvonala, valószínűleg nem volt 
ülepítve rendesen annak idején. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 321/2020. (VIII. 07.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az útbeszakadások javítási munkáiról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő 
utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Teleki út 29-31. számú ingatlanokkal szemben található összesen 66 m2 
felületű útbeszakadás javítási munkáinak elvégzésével bruttó 1.885.950,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés „Zöldülő város” pályázattal kapcsolatos kérelmek utólagos jóváhagyásáról 
 
Palik Józsefné: Lehet, hogy nem értettem tisztán, de akkor most egyelőre a piacot félretesszük és csak a 
zöldülő rész marad? És az a zöldülő rész milyen területet takar? 
Nagy Ferenc: Az eredeti projektben is úgy volt tervezve, hogy az új piac környékét rendbe tesszük. 
Burkolatok, parkolók kerülnek kialakításra és a száraz kapu résznél, ami az épülő könyvtár és a 
Polgármesteri Hivatalnál lévő száraz kapu bejáró, ott lenne egy átjáró nyitva az új piac felé, a régi irányába. 
Nagyjából ezt a területet öleli fel ez a zöldfelület és ami nagy költség lenne még, azok a közüzemek 
(csapadékvíz elvezetés, elektromos, gáz bekötések). Ezek nagyrészt megvalósulnának a terveink szerint, meg 
a zöldfelület kialakítások. 
dr. Kovács Éva: Ez egy 2016-os pályázat volt, akkor került benyújtásra, 2018-ban lett pozitívan elbírálva. 
2020-at írunk, a költségek megnövekedtek, ezért tavalyi évben a testület döntött egy egymilliárdos hitel 
felvételéről. Az pozitív elbírálást nem kapott. Az idén is döntött a testület az egymilliárdos hitel felvételéről, 
erről még döntés nem született. Ez csak a kérelemnek a jóváhagyása, ezzel lehetőség nyílna – hogyha pozitív 
elbírálásban részesülne – plusz forrás szerzésére úgy, hogy a piac elengedésével önkormányzati plusz forrás 
biztosítása nélkül befejezésre kerülhetne a könyvtár, illetve ezek a zöld területek a közművekkel, pakolókkal 
együtt. 
Papp István: Sajnos tudjuk ennek az okát, hogy miért történt. Azóta most egy 3,2 milliárdos összköltségről 
beszélünk. Meg lehetett volna úszni 1,6-1,8 milliárdból akkor körülbelül. Azóta megemelkedtek az árak 
iszonyatosan. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 322/2020. (VIII. 07.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Zöldülő város” pályázattal kapcsolatos 
kérelmek utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 
azonosítószámon, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” címen pályázat keretein belül műszaki 
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tartalom változására és költségnövekmény igénylésére benyújtott kérelmeket azzal, hogy a termelői piac 
áthelyezéssel egybekötött építése kikerül a megvalósítandó tevékenységek közül. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázattal kapcsolatos eljárási cselekmények lebonyolítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésről 
 
Papp István: Megnyertük ezt a kicsi pályázatot, jó lesz az újhatvaniaknak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 323/2020. (VIII. 07.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a TOP-
4.1.1-16-HE1-2019-00003 azonosító számú pályázat Támogatási Szerződésének megkötéséhez szükséges 
nyilatkozatot megtegye az épületre (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/a) vonatkozó energetikai kategória 
elérésének teljesítése érdekében.  
 
Határidő: 2020. augusztus 12. (nyilatkozat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 324/2020. (VIII. 07.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Móra Ferenc utca és 
a Béke út rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 208,39 m2 felületen a KOROKNAI-
ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 2.979.977,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Papp István önkormányzati képviselő kerete 
terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont  
Előterjesztés kétnyári virágok beszerzéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 325/2020. (VIII. 07.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
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önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 2020. évre szükséges kétnyári 
virágok beszerzésével, valamint hatvani helyszínre szállításával Horváthné Petrovics Anita egyéni 
vállalkozót (székhely: 3016 Boldog, Béke út 40.) bízza meg bruttó 1.541.750,- Ft (alanyi adómentes) 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Virágbeszerzés közterületre” 
költséghelyen bruttó 1.541.750,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. Az öt határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 326/2020. (VIII. 07.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja 
a hatvani 4185 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan Városi Köztemető 4. 
parcellájának területén 1 db tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db tiszafa ültetésével 
kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 327/2020. (VIII. 07.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja 
a hatvani 2331 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13. 
(Hatvani Mesevilág Óvoda) számú ingatlan előtti területen 2 db vérszilvafa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a fák 2 db gömbmeggyfa ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, Május 1. utca területén.  
 
Határidő: 2020. augusztus 31. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 328/2020. (VIII. 07.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja 
a hatvani 3978/67 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Szabadság út 23. 
számú társasház mögötti területen 2 db fehérfűzfa és 1 db vérszilvafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
fák 3 db kőrisfa ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 329/2020. (VIII. 07.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
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önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja 
a hatvani 4994 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Zsilip utca 12. számú 
ingatlan előtti területen 1 db nyárfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db juharfa ültetésével kerüljön 
pótlásra Hatvan, Hegyalja út területén.  
 
Határidő: 2020. augusztus 31. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 330/2020. (VIII. 07.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja 
a hatvani 3825/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Klapka utca és 
Dembinszky utca kereszteződésénél található 1 db szürkenyárfa kivágásához, amennyiben szakértői 
véleményben megállapításra kerül a fa kivágásának szükségessége azzal a feltétellel, hogy a fa 3 db juharfa 
ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen, valamint 5 db gömbakácfa ültetésével Hatvan, Teleki út területén.  
 
Határidő: 2020. augusztus 31. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
dr. Kovács Éva: Schósz Gabriella irodavezető jelezte, hogy jövő héten lehet, hogy szükséges lenne még egy 
bizottsági ülésnek az összehívása a 6-os iskolánál forgalmi rend változása miatt. 
Schósz Gabriella: A Géza fejedelem utca forgalmi rend változásával kapcsolatosan már hozott a bizottság 
döntést, viszont azt ki kellene egészíteni, hogy ki kaphatja meg a behajtási engedélyt. 
Marján János: Nem voltam itt egy bizottsági ülésen és döntés született a felújításról meg az út 
karbantartásról ott azon a környéken. Azt tudja mindenki, hogy egy vállalkozó elkezdett hatalmas 
beépítéseket csinálni és szeretne tovább fejleszteni, viszont ez egy egysávos út, amin az összes forgalom 
zajlik és ennek nincs megoldva jelenleg a problematikája. Köves Gábor Nándorné képviselő asszony ott 
valamit csinál, csak nem tudom pontosan, azért szerettem volna megkérdezni a hivatal dolgozóit, vezetőit, 
hogy most ezzel kapcsolatban mi az álláspont, hogy fogunk ezzel dolgozni a közeljövőben. 
Schósz Gabriella: Az István király utcának az eleje önkormányzati tulajdonú két ingatlanon helyezkedik el. 
Megrendelésre került önkormányzati döntés alapján a tervezési munka. A tervek elkészültek, úgyhogy most 
kerülnek benyújtásra engedélyezésre és meg tudom mutatni a terveket képviselő úrnak. 
 
 
Ezt követően Papp István elnök 9.22 órakor zárt ülést rendelt el, ahol még három előterjesztés került 
megtárgyalásra, melyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 
 

K.m.f. 
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