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a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és 
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Előterjesztő: Polgármester 

Készítette:  Humánerőforrás és Képviselő-testületi 
Osztály



 

24/KH/2011.(II.17.) számú – A 2011. évi költségvetés végrehajtását segítő intézkedések 
tárgyú – határozat 10. pontja alapján a Polgármester hatáskörébe utalt, az előre nem 
látható feladatok fedezetére szolgáló tartalékkeretből a legutóbbi tájékoztatást követően az 
alábbi kötelezettségvállalásokra került sor: 
 
Szüreti felvonulás és Bál megrendezésére (Uraj-Susa)   100.000 Ft 
Kispuskás lövészverseny megrendezésére       20.000 Ft 
Triatlon verseny megrendezésére      200.000 Ft 
Az I. és II. világháborús emlékmű felújítására    100.000 Ft  
Római katolikus egyházi misszió szállítási és étkezési költségeire   48.248 Ft 
Nyárbúcsúztató családi nap megrendezésére      50.000 Ft 
Ózd-on építészeti kiállítás megrendezésére    200.000 Ft 
Országos egyéni rejtvényfejtő bajnokság megrendezésére    20.000 Ft 
Sztáni István külföldön élő, volt ózdi sportoló szállás,  
étkezés költségére          24.000 Ft 
Fazekas József: Parádé Napnyugta hamujában új kötetének  
nyomtatási költségére       100.000 Ft  
Ózdi Football Club működési támogatására            1.000.000 Ft  
Segélyszállítmány szállítási költségére       17.500 Ft  
Metál Karácsony évzáró koncert megrendezésére      30.000 Ft 
Rákóczi Szövetség felvidéki beiratkozási program támogatására   15.000 Ft  
Mikulás ünnepség megrendezésére        50.000 Ft 
 
34/KH/2011.(II.17.) számú – A Bem Úti Általános Iskola egyházi fenntartásba adására 
vonatkozó szándéknyilatkozat tárgyú – határozat a közoktatási intézményrendszer 
átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatról szól, a 2011. május 31-i végső döntés 
előkészítési folyamatának fontos része volt. 
 
35/KH/2011.(II.17.) számú – Csernely Község Önkormányzatával való 
intézményfenntartó társulási megállapodások megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozat 
tárgyú – határozat a közoktatási intézményrendszer átszervezésére vonatkozó 
szándéknyilatkozatról szól, a 2011. május 31-i végső döntés előkészítési folyamatának 
fontos része volt. 
 
36/KH/2011.(II.17.) számú – Az Alkotmány Úti Óvoda átszervezésére vonatkozó 
szándéknyilatkozat tárgyú – határozat a közoktatási intézményrendszer átszervezésére 
vonatkozó szándéknyilatkozatról szól, a 2011. május 31-i végső döntés előkészítési 
folyamatának fontos része volt. 
 
 
37/KH/2011.(II.17.) számú – Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 
telephelyeiként működő Szentsimoni Művelődési Ház és a Szentsimoni Helytörténeti 
Gyűjtemény az Ózdi Művelődési Intézményekhez csatolására vonatkozó 
szándéknyilatkozat tárgyú – határozat a közoktatási intézményrendszer átszervezésére 
vonatkozó szándéknyilatkozatról szól, a 2011. május 31-i végső döntés előkészítési 
folyamatának fontos része volt. 
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61/KH/2011.(III.22.) számú – Az Alkotmány Úti Óvoda átszervezéséről szóló 
37/KH/2011.(II.17.) számú határozat módosítása tárgyú – határozat a közoktatási 
intézményrendszer átszervezésére vonatkozó szándéknyilatkozatról szól, a 2011. május 
31-i végső döntés előkészítési folyamatának fontos része volt. 
 
64/KH/2011. (III.22.) számú  - Dr. Hős Klára vállalkozó fogorvos helyiségigényének 
elbírálása tárgyú – határozatban foglaltak alapján Dr. Hős Klára fogszakorvossal a bérleti 
szerződés aláírásra került. 
 
70/KH/2011.(III.22.) számú – Közoktatási és közművelődési intézményeknél 
végrehajtandó létszámcsökkentések tárgyú – határozat alapján a határozatban foglaltak 
szerinti létszámcsökkentés megtörtént. A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások 
finanszírozására vonatkozó  pályázat  benyújtásra került, a támogatást Ózd Város 
Önkormányzata nem kapta meg. 
 
72/KH/2011.(III.22.) számú – Kisfaludi Strobl Zsigmond Kohász című szobra 
közterületen való elhelyezése tárgyú – határozat alapján a MMIKL szakértő csoportja 
X.25-én helyszíni bejárás keretében kialakította szakvéleményét. A szakértői díj (62.500,- 
Ft) kifizetésre került. Az alkotó jogutódjával a kapcsolatfelvétel folyamatban van. 
 
76/KH/2011.(III.30.) számú – Az Ózdi Távhő Kft. 2011/2012. évi gázbeszerzési 
szerződésének megkötésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyú – 
határozat alapján a szerződést megkötötték, a tájékoztatót jelen ülésre elkészítik. 
 
78/KH/2011.(III.30.) számú – Az iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális fejlesztésére 
kiírt pályázat benyújtása tárgyú – határozat alapján az Önkormányzat 18 millió forintot 
nyert a műfüves pálya kialakítására. A támogatási szerződés Polgármester úr által 
aláírásra került 2011. augusztus 30-án. A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Osztály a műszaki tartalmat meghatározta. A támogatás felhasználása építési beruházás – 
közbeszerzés-köteles. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Szerződéskötés: 2011. 
november 29. 
 
80/KH/2011.(III.30.) számú – TÁMOP 1.1.2 Foglalkoztatási program keretében 
együttműködési megállapodások megkötése tárgyú – határozat: A megállapodás keretében 
a Startmunka pályázat benyújtásra került, jelenleg a 2011. évre kapott támogatás alapján a 
projekt megvalósítása folyamatban van. 
 
118/KH/2011.(IV.21.) számú – a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében 
benyújtott, „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és 
fenntartható irányítása (SH/3/13)” című pályázat Végrehajtási megállapodásának 
módosítása tárgyú - határozat szerint a megállapodás módosításához szükséges összes 
dokumentum benyújtásra került. A közreműködő szervezet - a VÁTI Kht. - jelenleg a 
megállapodás módosítás dokumentumait készíti elő és ennek alapján a módosítás 
várhatóan még ez évben aláírásra kerül. 
 
121/KH/2011.(IV.21.) számú – Ózd Városi Tanuszoda és Szabadidőközpont ingatlan 
telekalakítása tárgyú - határozat alapján a földterület megosztására vonatkozóan a 
Földhivatal a jogerős határozatot meghozta. Az ingatlanmegosztásra vonatkozó bejegyzési 
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kérelmünket az előrelátható tulajdonosváltással egyidőben fogjuk benyújtani, melyre a 
határozat alapján 1 évig van lehetősége az önkormányzatnak. 
 
150/KH/2011.(V.30.) számú – Bem Úti Általános Iskola önkormányzat fenntartói 
jogának átadása, valamint az Alkotmány Úti Óvoda átszervezése és intézményfenntartó 
társulásban történő működtetése tárgyú – határozat a közoktatási intézményrendszer 
átszervezésével kapcsolatos döntéseket tartalmazza, a végrehajtás a benne foglalt 
határidőig megtörtént. 
 
156/KH/2011.(V.30.) számú – Az ózdi belterületi 7977/6 hrsz-ú ingatlan telekmegosztása 
és bérleti úton történő hasznosítása tárgyú – határozat alapján a Földhivatal a 
telekalakítási kérelemnek helyt adott, a szerződéskötés folyamatban van. 
 
162/KH/2011.(V.30.) számú – Az Árpád Vezér Általános Művelődési Központ 
átszervezése, valamint Ózd Város Önkormányzata és Domaháza Község Önkormányzata 
közötti intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása tárgyú - határozat a 
közoktatási intézményrendszer átszervezésével kapcsolatos döntéseket tartalmazza, a 
végrehajtás a benne foglalt határidőig megtörtént. 
 
165/KH/2011.(VI.21.) számú – A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében 
benyújtott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és 
fenntartható irányítása (SH/3/13)” című pályázat Projekt Megállapodásának módosítása 
tárgyú – határozat szerint a megállapodás módosításához szükséges összes dokumentum 
benyújtásra került. A közreműködő szervezet - a VÁTI Kht. - jelenleg a megállapodás 
módosítás dokumentumait készíti elő és ennek alapján a módosítás várhatóan még ez 
évben aláírásra kerül. 
 
166/KH/2011.(VI.21.) számú – EU Önerő Alap támogatás igénylése a Svájci-Magyar 
Együttműködési Program keretében támogatott „Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra 
és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13)” című projekthez 
tárgyú – határozat szerint a pályázat benyújtásra került és jelenleg döntésre vár.  
 
167/KH/2011.(VI.21.) számú – EU Önerő Alap támogatás igénylése az ÉMOP-2009-
4.3.1/A pályázat keretében támogatott, „Közoktatás térségi sajátosságaihoz igazodó 
szervezése és infrastrukturális fejlesztése (Tétényi Úti Óvoda) című projekthez tárgyú – 
határozat szerint a pályázat benyújtásra került és jelenleg döntésre vár. 
 
169/KH/2011.(VI.21.) számú – Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 
racionalizálásával kapcsolatos döntések meghozatala tárgyú – határozat alapján az 
intézkedéseket végrehajtották, a tájékoztató elkészült, az októberi ülésre előterjesztésre 
került. 
 
176/KH/2011.(VI.21.) számú – Az önkormányzat tulajdonában lévő Árpád vezér út 20. 
szám alatti 8359/2/A/22 hrsz-ú ingatlannak magántulajdonú csereingatlan beszámításával 
történő értékesítése tárgyú – határozat alapján a Földhivatal általi átvezetés a tulajdoni 
lapon megtörtént. 
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181/KH/2011.(VI.21.) számú – Az Ózdi Csőgyártó Kft. önkormányzati üzletrész 
értékesítése tárgyú – határozat alapján az adásvételi szerződés aláírása megtörtént, 
azonban a vételár megfizetésére még nem került sor.  
 
182/KH/2011.(VI.21.) számú – Az Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft. 
önkormányzati üzletrész értékesítése tárgyú – határozat alapján az adásvételi szerződés 
aláírása megtörtént, azonban a vételár megfizetésére még nem került sor. 
 
184/KH/2011.(VI.21.) számú – Városközponti Napköziotthonos Óvoda 
intézményvezetői megbízása tárgyú – határozat szerint a Városközponti Napköziotthonos 
Óvoda intézményvezetői megbízása a megjelölt határidőig megtörtént. 
 
189/KH/2011.(VI.21.) számú – A közoktatási intézményekben 2011/2012-es nevelési 
évben/tanévben indítható óvodai csoportok/tanuló- és napközis csoportok számának 
engedélyezése tárgyú – határozat a 2011/2012-es tanév/nevelési év szervezésének 
előkészítő döntéseit tartalmazza, a végrehajtás a megjelölt határidőn belül megtörtént. 
 
192/KH/2011.(VI.21.) számú – Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának 
módosítása tárgyú – határozat alapján a az iskola alapító okiratának módosítása 
megtörtént. 
 
194/KH/2011.(VI.21.) számú – Beszámoló az Ózd Város Önkormányzatának 
fenntartásában működő közoktatási intézmények szakmai-gazdálkodási tevékenységének 
áttekintésére létrehozott munkacsoport összegző jelentéséről tárgyú – határozat 
végrehajtási határidőt nem jelölt meg, a beszámoló elfogadásra került. 
 
201/2011.(VII.14) számú – Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN 
Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról tárgyú – KH határozat alapján a szerződésmódosítás 2011. július 25-én 
megtörtént, a módosított menetrend 2011. augusztus 1-jével hatályba lépett. 
 
205/2011.(VII.14) KH számú – A Sajó-, Hangony-völgyi ivóvízbázis létrehozásához 
kapcsolódó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyása tárgyú – határozat: 
A Konzorcium létrehozásában érintett települések közül Domaháza és Járdánháza 
települések képviselő-testületei nemleges határozatot hoztak. Putnok és Borsodnádasd 
városok jelezték, hogy egyéb elkötelezettségeik miatt nem tűzik képviselő-testületeik 
napirendjére a konzorciumhoz történő csatlakozásra vonatkozó előterjesztést. Így a 
konzorciumban részt venni kívánó települések lakosságszáma nem éri el az 50.000 főt.  
 
207/2011.(VII.14.) KH számú – Az Ózd, Városközpont funkcióbővítő 
városrehabilitációja kapcsán a Vasvár úti 7910/2 hrsz-ú közterületen található ideiglenes, 
faszerkezetű pavilon elbontásáról, a közterület rendezéséről tárgyú –határozat alapján a 
pavilon a megadott határidőre elbontásra került. A terület városrehabilitáció keretében 
történő felújítása folyamatban van. 
 
208/2011.(VII.14.) KH számú – Az Önkormányzat tulajdonában lévő 7977/6 hrsz-ú 
ingatlan telekalakítására és meghatározott részének értékesítésére tárgyú – határozat 
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alapján a Földhivatal a telekalakítási kérelemnek helyt adott, melynek jogerőre 
emelkedését követően lehet a telekalakítást jóváhagyatni és a szerződést megkötni. 
 
 
216/2011.(VII.28.) KH számú – A közoktatási intézményrendszer átszervezésével 
kapcsolatos egyes döntések meghozataláról tárgyú – határozat a közoktatási 
intézményrendszer átszervezésével kapcsolatos elfogadott dokumentumok szükséges 
módosításait foglalja magában, a végrehajtás a megadott határidőig (augusztus 4.) 
megtörtént. 
 
220/2011.(VII.28.) KH számú – A KEOP 1.2.0 kódszámú „Szennyvízelvezetés- és 
tisztítás fejlesztése Ózd városban” című nyertes pályázat támogatási feltételeinek 
elfogadása tárgyú – határozat alapján a Támogatási Szerződés 2011. szeptember 16-án 
aláírásra került, a társberuházói megállapodás meg lett kötve.  
 
221/2011.(VII.28.) KH számú – EU Önerő Alap támogatás igénylése a KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0060 számú „Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban” 
című projekthez tárgyú – határozat alapján a szennyvízberuházás Támogatási 
Szerződésének megkötése után a pályázat benyújtásra került. Jelenleg bírálati szakaszban 
van. 
 
222/KH/2011.(VII.28.) KH számú – Az Ózdi Távhő Kft. által, a KEOP-2011-5.4.0 
kódszámú „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” című felhívásra benyújtandó 
pályázatának jóváhagyásáról tárgyú – határozat alapján a pályázat benyújtásra került, és 
időközben az Ózdi Távhő Kft. a hiánypótlást is teljesítette. Jelenleg a pályázat elbírálás 
alatt áll. 
 
230/A/2011.(VII.28.) KH számú– A GE Hungary Kft-vel megkötendő részletfizetési 
megállapodás jóváhagyásáról tárgyú – határozat alapján a részletfizetési megállapodás 
aláírva megküldésre került a GE Hungary Kft. részére, azonban még nem érkezett vissza. 
 
233/2011.(IX.01.) KH, 234/2011.(IX.01.) KH, 235/2011.(IX.01.) KH, 236/2011.(IX.01.) 
KH, 237/2011.(IX.01.) KH 238/2011.(IX.01.) KH, 239/2011.(IX.01.)KH, 
240/2011.(IX.01.) KH, 241/2011.(IX.01.) KH számú - A Belügyminisztérium 
STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati 
hozzájárulás megadásáról (VSI-1), (VSI-2), (VSI-3), (VSI-4), (VSI-5), (OSZ-1), (OSZ-2), 
(OSZ-3), (OSZ-4) tárgyú – határozatok szerint a Belügyminisztérium STARTMUNKA 
Programja keretében 2011. október-december hónapban a Város- és Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézménynél 298 fő, az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nél 64 fő 
foglalkoztatására nyílt lehetőség, melyekre a hatósági szerződések megkötésre kerültek. 
 
242/2011.(IX.15.) KH számú – Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről tárgyú – határozat alapján az I. féléves teljesítésről készült tájékoztató 
közzététel céljából elküldésre került. 
 
 
243/2011.(IX.15.) KH számú – Ózd város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN 
Személyszállítási Rt. között 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés 
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módosításáról tárgyú – határozat alapján a szerződésmódosítás 2011. szeptember 30-án 
megtörtént, a módosított menetrend 2011. október 1-jével hatályba lépett. 
 
250/2011.(IX.15.) KH számú – Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. törzstőke emelésével 
kapcsolatos döntés meghozataláról tárgyú – határozat alapján a törzstőke felemeléséhez 
szükséges pénzeszköz átutalása megtörtént, a törzstőke emelést végrehajtották. 
 
252/2011.(IX.15.) KH számú – Ózd-Alsó Vasútállomáson szintbeni vasúti gyalogos 
átkelőhelyek megvalósításáról tárgyú – határozat: A Város- és Sportlétesítmény-
üzemeltető Intézmény a kivitelezési munkákat részben saját kivitelezésben, részben külső 
személyek bevonásával végzi. A munkálatok a tervezett ütemben haladnak. Az üzembe 
helyezés tervezett időpontja 2011. november 30. A II. ütem szerinti átjáró kivitelezésére 
előreláthatólag 2012. évben kerülhet sor. 
 
253/2011.(IX.15.) KH számú – A kötvénykibocsátásról szóló 237/KH/2007.(X.30.) 
önkormányzati határozatban elfogadott kamatfelár módosításáról tárgyú – határozatnak 
megfelelően a kötvénykibocsátással kapcsolatos szerződés módosítása aláírásra került. 

 
254/2011. (IX.15.) KH  számú - a „Családi közösségi kezdeményezések és programok 
megerősítése” című TÁMOP-5.5.1-11/2 pályázat benyújtásának támogatásáról tárgyú – 
határozat alapján a pályázat támogatásával kapcsolatos szándéknyilatkozat határidőre 
elkészítésre és ezt követően Polgármester úrral aláírásra került. 
 
255/2011.(IX.15.) KH számú – A 158/KH/2010.(IX.23.) Képviselő-testületi határozat 
módosításáról tárgyú – határozat: A pályázatkiíró NORDA elfogadta Ózd Város 
Önkormányzata részéről a Támogatási Szerződés megkötéséhez benyújtott 
dokumentumokat. Jelenleg a NORDA értesítését várjuk a szerződés aláírási időpont 
megjelölésével. 
 
257/2011.(IX.15.) KH számú – A Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának 
módosításáról tárgyú – határozat alapján a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okirata és 
a Módosító Okirat aláírása megtörtént, a törzskönyvi nyilvántartásba vétel folyamatban 
van. 
 
259/2011.(IX.15.) KH számú – Az ózdi belterületi 11502/1 hrsz-ú ingatlan nyilvános 
pályázat keretében történő részleges értékesítéséről tárgyú – határozat: A nyilvános 
pályázati kiírásra egy darab pályázat érkezett, melyet eredménytelenné nyilvánítottak. A 
Képviselő-testület 277/2011.(X.20.) KH határozatában döntött az adott ingatlan zártkörű 
pályázati felhívás keretében történő értékesítéséről.  
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1. melléklet 
 
 

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésein átruházott hatáskörben hozott döntések: 
 
 

 

Döntés tárgya Döntés alapja Döntés 
 

A szentsimoni műemlék 
templom egyházi tulajdonú 
területéhez csatolandó 
telekkiegészítések értékesítése 

1/2009.(II.27.) 
önkormányzati rendelet 7. § 
(3) bekezdése 

237/PGB/2011.(VI.20.) 

Vagyonkezelés folyamán 
feleslegessé vált 
önkormányzati tulajdonú 
eszközök értékesítése illetve 
selejtezése 

1/2009.(II.27.) 
önkormányzati rendelet 7. § 
(3) bekezdése, valamint 7. 
melléklet Harmadik fejezet 
14. pontja 

238/PGB/2011.(VI.20.) 

Az ózdi belterületi 16669/5 
hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlan ózdi 
külterületi 05002/2 hrsz-ú 
magántulajdonú ingatlanra 
történő cseréje 

1/2009.(II.27.) 
önkormányzati rendelet 7. § 
(3) bekezdése 

239/PGB/2011.(VI.20.) 

A 40/2003.(III.27.) 
Kormányrendelet alapján 
kárenyhítésre kerülő Ózd, 
Fenyő utca 121. sz. alatti, 
19290/2 hrsz-ú martinsalakos 
ingatlan tulajdonosi 
felajánlásának elbírálása 

53/KH/2008.(III.21.) számú 
határozat 1. pontja 240/PGB/2011.(VI.20.) 

A 40/2003.(III.27.) 
Kormányrendelet alapján 
kárenyhítésre kerülő Ózd, 
Fenyő utca 121. sz. alatti, 
19290/2 hrsz-ú martinsalakos 
ingatlan tulajdonosi 
felajánlásának elbírálása 

53/KH/2008.(III.21.) számú 
határozat 1. pontja 241/PGB/2011.(VI.20.) 

Ózd Város Önkormányzata és 
a Pannon GSM Távközlési Zrt. 
(jelenleg Telenor 
Magyarország Zrt.) által kötött 
bérleti szerződés 
felülvizsgálata 

1/2009.(II.27.) 
önkormányzati rendelet 7. § 
(3) bekezdése 

242/PGB/2011.(VI.20.) 

Az ózdi belterületi 14380 és a 
14381 hrsz-ú ingatlanokra 
előírt beépítési kötelezettség 
meghosszabbításáról 

1/2009.(II.27.) 
önkormányzati rendelet 7. § 
(3) bekezdése 

261/PGB/2011.(VII.13.) 
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Az Önkormányzat részére 
térítésmentesen felajánlott 
Ózd, Mekcsey út 129. szám 
alatti ingatlanok elbírálásáról 

1/2009.(II.27.) 
önkormányzati rendelet 7. § 
(3) bekezdése 

262/PGB/2011.(VII.13.) 

Az Önkormányzat 
tulajdonában, az Ózd Kistérség 
Többcélú Társulása 
intézménye használatában lévő 
SUZUKI SWIFT típusú 
személygépkocsi 
értékesítéséről, illetve 
selejtezéséről 

1/2009.(II.27.) 
önkormányzati rendelet 7. § 
(3) bekezdése 

277/PGB/2011.(VII.27.) 

Az Önkormányzat 
tulajdonában lévő, Ózd, 
Hunyadi út 57. sz. alatti, 2746 
hrsz-ú ingatlan támfal építéssel 
történő lezárásáról 

3/2011.(II.18.) 
önkormányzati rendeletének 
4. § (9) bekezdése 

281/PGB/2011.(VII.27.) 

Az Önkormányzat 
tulajdonában lévő, az Ózd 
Kistérség Többcélú Társulása 
intézményei részére 
üzemeltetésre átadott eszközök 
selejtezéséről 

1/2009.(II.27.) 
önkormányzati rendelet 7. § 
(3) bekezdése, valamint 7. 
melléklet Harmadik fejezet 
14. pontja 

341/PGB/2011.(X.18.) 

 
 

 


