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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Baranya-Víz Zrt. 2018. május 15. napján tartotta felügyelőbizottsági ülését és közgyűlését, 
melyen elfogadta a Baranya-Víz Zrt. 2017. évi beszámolóját és kapcsolódó dokumentumait 
(kiegészítő melléklet, könyvvizsgálói jelentés és üzleti jelentés), valamint a 2018. évi üzleti 
tervét. A beszámoló, kiegészítő melléklete és az üzleti jelentés az előterjesztés 9-11. számú 
mellékletét képezik. A kiegészítő melléklet kapcsán felhívom a figyelmet arra, hogy annak 9. 
oldalán a 3. c) pont szerinti táblázatban hibásan szerepel a tárgyévi adózott eredmény: 
ténylegesen -29.400. ezer forint a mellékletben szereplő -19.096 ezer forint helyett. A 
könyvvizsgálói jelentés (2/A sz. melléklet) a helyes összeget tartalmazza. A közgyűlési 
jegyzőkönyv az előterjesztés 14. számú mellékletében, a 2018. évi üzleti terv a 12. számú 
mellékletben található, míg a 1-8. számú mellékletek a közgyűlés további napirendjeihez 
kapcsolódó előterjesztéseket tartalmazzák. (A jegyzőkönyv hitelesített változata pótlólag 
kerül megküldésre a T. Képviselő-testület tagjai számára.) 
 
A közgyűlés a beszámolón túlmenően tárgyalta egyebek mellett a Baranya-Víz Zrt.-ben 
végrehajtott szervezeti átalakításról szóló – az ügyvezetés által adott – tájékoztatást (4. sz. 
melléklet). A Várady Könyvvizsgáló Kft. szakértői véleménye szerint a megvalósított 
változtatások által éves szinten több mint 52 millió forint összegű megtakarítás realizálható a 
bruttó bérköltségeket érintő megtakarításokból eredően. A szervezeti átalakítás egy 
funkcionális szervezet létrehozására irányult, melyben az erőforrásokat és hatásköröket 
szakmai feladatok és szerepek alapján osztják fel. A különböző szervezeti egységek vezetői 
felelősek a saját erőforrásaik felhasználásáért, a szakmai színvonalért és az egymás közötti 
kapcsolattartásért is. Továbbra is a központ van döntő pozícióban, a szervezeti egységek 
pedig végrehajtják a döntéseket. Ez a szervezeti felépítés megszüntette a párhuzamos 
hatásköröket, és bérköltség csökkentésére adott lehetőséget. 
 
A közgyűlés tárgyalta továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal azon 
döntését is, mely szerint a Baranya-Víz Zrt.-ben 2015 óta alkalmazott eszközhasználati díj 
mértékének megállapítása jogsértő. (6. sz. melléklet) A Baranya-Víz Zrt. tulajdonos 
önkormányzatai még 2014 decemberében döntöttek úgy, hogy az eltérő mértékű 
eszközhasználati díjak megszüntetése érdekében a használati díj mértéke egységesen a nettó 
lakossági víz- és csatornadíj árbevétel 10%-aként kerül megállapításra. A MEKH 2016-2017. 
évben tartott ellenőrzése során a díjmegállapítás módját nem kifogásolta. A MEKH 
VKEFFO_2018/2164-2 (2018) sz. határozatával megállapította, hogy a Baranya-Víz Zrt. 
jogelődje, a Mohács-Víz Kft. 33/2014.(XII.11.) Tgyh-val bevezetett és a szolgáltató által 
továbbiakban alkalmazott használati díj az üzemeltetési szerződésekben nem került 
átvezetésre, ezért alkalmazásuk ilyen módon nem megfelelő. A MEKH határozat felszólította 
a szolgáltatót, hogy a 2015. július 1-jén hatályos üzemeltetési szerződésben meghatározott 
használati díjak alapulvételével számolja el a 2015. évi eszközhasználati díjat és a díjeltérés 
tekintetében 2018. december 31-ig számoljanak el egymással. 
 
A Baranya-Víz Zrt. igazgatósága javasolta annak elfogadását, hogy a tagönkormányzatok és a 
Zrt. az elszámolás alapjául tekintik az eddig kiszámlázott eszközhasználati és bérleti díjat, a 
2015. évi eszközhasználati díj mértékét az érintett időszakra vonatkozóan elszámoltnak, 
pénzügyileg rendezettnek tekintik, utólagos igényt ezzel kapcsolatban egymás felé nem 
támasztanak. A Felek a 2015. évi díjra vonatkozó elszámolásukat irányadónak tekintik a 
2015. évet követő évekre vonatkozóan is addig, ameddig a törvényi felhatalmazás alapján a 
MEKH Elnöke rendeletben meg nem határozza az irányadó használati díjat. A megállapodás 
tervezetét a 13. sz. melléklet tartalmazza. A Baranya-Víz Zrt. – számítva arra, hogy a 
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tagönkormányzatok nagyobb részével sikerül megkötni a jelzett megállapodást, de 
felkészülve arra is, hogy lesznek önkormányzatok, amelyek azt nem írják alá – céltartalékot 
különített el 62,5 millió forint összegben.  
 
Amennyiben a díjkülönbözet visszafizetésre kerül az önkormányzatok számára, úgy ez a 
szolgáltató számára 100-120 millió forint többletkiadást jelentene, amely a Zrt. saját 
tőkéjének elvesztéséhez vezet. Ez esetben az önkormányzatok számára a tőkepótlás érdekében 
pótbefizetést szükséges előírni, ellenkező esetben a Baranya-Víz Zrt. átalakulásáról vagy 
megszűnéséről kell dönteni. Amennyiben visszafizetésre nem kerül sor, úgy tárgyév 
tekintetében a könyvvizsgáló által jelzettekkel összhangban a saját tőke meghaladja a jegyzett 
tőkét és így nincs szükség tőkepótlásra. Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az üzleti 
tervben jelzett 2018. évi 90 millió forintos nagyságrendű veszteség realizálódik, úgy a MEKH 
által előírt visszafizetési kötelezettség híján is tőkepótlási igény jelentkezik a jövő évben. 
 
A közgyűlés teljes anyagának kiküldésére terjedelmi okokból nem került sor; a teljes 
dokumentáció – ide értve a közgyűlés által tárgyalt felügyelő bizottsági tájékoztatók anyagait 
– hétfői és szerdai napokon hivatali időben megtekinthetők a Komlói Közös Önkormányzati 
Hivatal 228. szobájában.  
 
A közgyűlés valamennyi határozatot egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta 
el. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Baranya-Víz Zrt. közgyűlési döntéseit tárgyalja 
meg, és a határozathozatalok során leadott szavazataimmal együtt utólagosan hagyja jóvá.  
 
Az előterjesztést a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és 
ellenőrzési bizottság véleményezi, álláspontját a testületi ülésen ismerteti. 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési bizottság véleménye alapján – megvitatta a 
Baranya-Víz Zrt. 2018. május 15-én megtartott közgyűlésével kapcsolatos előterjesztést, és a 
következő határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület megismerte a Baranya-Víz Zrt. 2018. évi beszámolóját és 
mellékleteit, és azokat – figyelemmel a könyvvizsgálói jelentésre is – elfogadja. 
 

2. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Baranya-Víz Zrt. 2018. évi üzleti tervét. 
 
3. A képviselő-testület megismerte és jóváhagyja a társaság 2018. május 15. napján tartott 

közgyűlésén hozott 1-10/2018. (05. 15.) számú határozatokat, valamint a 
polgármesternek a döntéshozatalok során leadott szavazatait.  

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszközhasználati díjak 

elszámolásával kapcsolatos, a 13. számú melléklet szerinti megállapodást aláírja, és a 
megtett intézkedésről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt tájékoztassa.  
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Felkéri a polgármestert, hogy a Baranya-Víz Zrt. jövőjét érintő ügyekben folyamatosan 
tájékoztassa a képviselő-testületet, illetve szükség esetén külön előterjesztés keretében 
kezdeményezzen testületi döntéshozatalt. 
 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős:  Polics József polgármester 
   Csollák István vezérigazgató 
   Mester Zoltán üzemigazgató 

   
Komló, 2018. május 23.  
                         Polics József 
          polgármester 











































































































































































































































































































































Megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről a BARANYA-VÍZ Zrt. (Cg. 02-10-060389., székhely: 7700 Mohács, Budapesti 
ou. 1.) képviseli Csollák István vezérigazgató, mint  

 
üzemeltető, 

 
másrészről ………………………………… Önkormányzata (………………………………...) képviseli ……………….. 
polgármester, mint  
 

ellátásért felelős Önkormányzat 
 
között az alábbi feltételek szerint. 
 

1.) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) 
VKEFFO_2018/2164-2 (2018) sz. határozatával megállapította, hogy a Szolgáltató jogelődje a 
MOHÁCS-VÍZ Kft. 33/2014.(XII.11.) Tgyh-val bevezetett és a Szolgáltató által továbbiakban 
alkalmazott használati díj az üzemeltetési szerződésekben nem került átvezetésre, ezért 
alkalmazásuk ilyen módon nem megfelelő. 

2.) A MEKH határozat szerint a Hivatal felszólította a Szolgáltatót, hogy a 2015. 07. 01.-én 
hatályos üzemeltetési szerződésben meghatározott használati díjak alapul vételével számolja 
el a 2015. évi eszközhasználati díjat és a díjeltérés tekintetében 2018. 12. 31.-ig számoljanak 
el egymással. 

3.) Felek a használati díj tekintetében az alábbiak szerint számolnak el egymással:   
A Felek egyező akarattal az elszámolás alapjául tekintik az eddig kiszámlázott 
eszközhasználati és bérleti díjat, a 2015. évi eszközhasználati díj mértékét az érintett 
időszakra vonatkozóan elszámoltnak, pénzügyileg rendezettnek tekintik, utólagos igényt 
ezzel kapcsolatban egymás felé nem támasztanak. 

4.) A Felek a 2015. évi díjra vonatkozó elszámolásukat irányadónak tekintik a 2015. évet követő 
évekre vonatkozóan is addig, ameddig a törvényi felhatalmazás alapján a MEKH Elnöke 
rendeletben meg nem határozza az irányadó használati díjat. 

5.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
6.) Felek a jelen megállapodást átolvasták és akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták  

alá. 
 
Mohács, 2018. ………………………..hó…….. napján. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………..                          ……………………………………………………………………. 
             BARANYA-VÍZ Zrt.                                                                     ……………. Önkormányzata 
képv: Csollák István vezérigazgató                                                  képv: ………………. polgármester 
                üzemeltető                                                                           ellátásért felelős Önkormányzat 
 
 



Közgyűlési jegyzőkönyv 

 

 

Készült 2018. 05. 15-én a BARANYA-VÍZ Zrt. évi rendes közgyűléséről Mohács, Széchenyi 

tér 1. szám alatt. 

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Felügyelő Bizottság jelentése a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi beszámolójáról. 

2.) Könyvvizsgáló jelentése a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi beszámolójáról. 

3.) Döntés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti éves 

beszámolójáról, eredmény felhasználásáról. 

4.) Tájékoztató a BARANYA-VÍZ Zrt. szervezeti átalakításának végrehajtásáról. 

5.) Döntés a vezető állású dolgozók 2018. évi bérezéséről. 

6.) Tájékoztató a MEKH használati díjak díjeltérésére vonatkozó határozatáról, és döntés 

a használati díj elszámolásáról. 

7.) A 2018. évi üzleti terv elfogadása. 

8.) Vezérigazgató munkaszerződésével kapcsolatos döntések. 

9.) Egyebek. 

 

Csollák István vezérigazgató köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Közgyűlés 

határozatképes. 

 

Csollák István: A Közgyűlés jelenléti íve szerint a Közgyűlés megtartásának akadálya nincs, 

tekintettel arra, hogy a 153.196 db törzsrészvényes szavazóból 129.230 db szavazó jelen van, 

így a jelenlét 84,35 %-os. A 4 db elsőbbségi részvényből 4 részvénytulajdonos jelen van, így 

az elsőbbségi részvényesek jelenléte 100 %-os. A Közgyűlés megtartása ellen egyik tag sem 

tiltakozott. Felkéri Koltai Pétert a jegyzőkönyv-hitelesítésére és Kajtár Anitát a jegyzőkönyv-

vezetésére, valamint szavazatszámlálóknak Polics Józsefet és dr. Szalay Gábort. 

 

1/2018.(05.15.) Kgyh: 

A Közgyűlés egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek Koltai Pétert, jegyzőkönyv-vezetőnek Kajtár Anitát, Polics 

Józsefet és dr. Szalay Gábort szavazatszámlálónak megválasztja. 

 

Csollák István átadja a szót Szekó József FB elnöknek. 

 

 

1.napirendi pont: Felügyelő Bizottság jelentése a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi 

beszámolójáról. 

 

Szekó József FB elnök: A Felügyelő Bizottság az 1.) napirendi ponthoz tartozó közgyűlési 

előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.  
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2/2018.(05.15.) Kgyh: 

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata 

(egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi beszámolóját 

elfogadja. 

 

 

2.napirendi pont: Könyvvizsgáló jelentése a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi 

beszámolójáról. 

 

Faddi László könyvvizsgáló: Elvégeztem a BARANYA-VÍZ Zrt. mellékelt 2017. 12. 31.-i 

időponttal készített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. 

december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező 

végösszege 1.677.733 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 29.400 ezer Ft veszteség, és az ezen 

időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból elemeit és az egyéb magyarázó 

információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből és üzleti jelentésből áll. 

 

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 

2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal 

végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli 

törvény”). 

 

 

3/2018.(05.15.) Kgyh: 

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata 

(egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy Faddi László könyvvizsgáló jelentését a 

BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi beszámolójáról tudomásul veszi. 

 

 

3.napirendi pont: Döntés a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi számviteli törvény szerinti 

éves beszámolójáról, eredmény felhasználásáról.  

 

Csollák István: Javasolja a 3.) napirendi pont keretében a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi 

számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadását, továbbá javasolja, hogy döntsön 

a Közgyűlés az eredmény felhasználásáról is. 

 

4/2018.(05.15.) Kgyh: 

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata 

(egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2017. évi számviteli 

törvény szerinti beszámolóját elfogadja a következő mérlegadatokkal: az eszközök és források 

egyező végösszege 1.677.733 eFt, adózás előtti eredmény: 19.096 eFt veszteség, adózott 

eredmény: 29.400 eFt veszteség. 
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4.napirendi pont: Tájékoztató a BARANYA-VÍZ Zrt. szervezeti átalakításának 

végrehajtásáról. 

 

Csollák István az írásbeli anyagot az alábbiakkal egészíti ki: A 4 igazgatóságon összesen 18 

dolgozó lett elbocsátva, van még feladat, hogy hatékonyabb legyen a működés. Munkaerő-

hiánnyal küzdünk, főleg a középszintű vezetőknél, akik magasabb bérért más munkahelyre 

mennek. 

 

5/2018.(05.15.) Kgyh: 

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata 

(egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a szervezeti átalakítás végrehajtására vonatkozó 

előterjesztést elfogadta. 

 

5.napirendi pont: Döntés a vezető állású dolgozók 2018. évi bérezéséről. 

 

Szekó József FB elnök: Az írásbeli előterjesztést az FB megtárgyalta és elfogadásra javasolja 

a Közgyűlésnek. 

 

6/2018.(05.15.) Kgyh: 

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata 

(egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a managment (vezérigazgató, üzemigazgató, 

gazdasági igazgató) alapbére 2018. 01. 01.-től 5 %-kal emelkedjen. 2018 évben a 

prémiumkiírás 100 %-os teljesítése esetén a vezérigazgatót 35 %, az üzemigazgatókat 25 % és 

a gazdasági igazgatót maximum 20 % prémium illetheti meg. A prémiumkiírást a 

vezérigazgató esetében az FB elnöke, az üzemigazgatók, gazdasági igazgató tekintetében a 

vezérigazgató jogosult megtenni. 

 

6.napirendi pont: Tájékoztató a MEKH használati díjak díjeltérésére vonatkozó 

határozatáról, és döntés a használati díj elszámolásáról. 

 

Szekó József FB elnök: Minden egyes önkormányzattal külön megállapodás megkötését 

javasolja, melyben az önkormányzatok megerősítik a 10 %-ot. Először a gesztor 

önkormányzatok írják alá a megállapodást. 

 

7/2018.(05.15.) Kgyh: 

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata 

(egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy az elszámolás a felek között – a 2014 év óta 

folytatott gyakorlatnak megfelelően – továbbra is a lakossági víz és csatorna értékesítésből 

számított 10 %-os eszközhasználati/bérleti díj alapulvételével történjen. 

 

A Közgyűlés egyben jóváhagyja az előterjesztett megállapodás tervezetet, melyet valamennyi 

ellátásért felelős önkormányzattal meg kell kötni. Ennek érdekében a következőket kell tenni: 

a.) Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az „egyedi víziközmű rendszerek” 

ellátásért felelőseivel új szerződést kössünk a bérleti díj egyértelműsítése érdekében. 
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b.) A vezérigazgató állítson össze egy tájékoztató anyagot, melyet a megállapodás 

tervezettel együtt el kell juttatni valamennyi tulajdonos részére. 

c.) A megállapodást először fő tulajdonosok hagyják jóvá testületi határozataikkal, majd 

kössék azt meg a BARANYA-VÍZ Zrt.-vel. 

d.) A gesztor tulajdonosoknak célszerű lenne egy ajánlást megfogalmazni a hozzájuk 

tartozó önkormányzatok részére, mely a tájékoztatóval együtt lenne eljuttatva az 

érintettekhez. 

e.) A megállapodás tervezetet a közgyűlési határozattal a BARANYA-VÍZ Zrt. juttassa el 

minden ellátásért felelőshöz. 

f.) Ha kell szerződésmódosítás, akkor azt el kell készíteni, az ellátásért felelősökkel 

aláíratni és a MEKH-hez benyújtani jóváhagyásra. 

 

7.napirendi pont: A 2018. évi üzleti terv elfogadása. 

 

Csollák István: Szóban is ismerteti az üzleti terv fontosabb adatait. 

 

Szekó József FB elnök: Az FB az üzleti tervet megtárgyalta és a -90 MFt veszteség tervezését 

nem tartja reálisnak, az FB álláspontja szerint a 2018. évi várható veszteség a költségek 

csökkentése és a bevételek növelése mellett maximum -48,6 MFt legyen. 

 

8/2018.(05.15.) Kgyh: 

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata 

(egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. 2018. évi üzleti tervét -48,6 

MFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el. 

 

 

 

 

 

8.napirendi pont: Vezérigazgató munkaszerződésével kapcsolatos döntések. 

 

Szekó József FB elnök: Az FB a vezérigazgató munkaszerződést megtárgyalta és elfogadásra 

javasolja a Közgyűlésnek. 

 

 

9/2018.(05.15.) Kgyh: 

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 129.230 db igen szavazata mellett (egyhangú határozattal) 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül, valamint 4 db elsőbbségi részvényes igen szavazata 

(egyhangú határozattal) úgy döntött, hogy az előterjesztést elfogadja és felhatalmazza a 

felügyelő bizottság elnökét Csollák István vezérigazgató munkaszerződése (megszüntetés és 

új szerződéskötés) aláírására. 
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9. napirendi pont: Egyebek. 

 

Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása 

 

Csollák István: A társaság 5 %-os emelést javasol az FB tagok részére, tekintettel arra, hogy a 

dolgozók 5 %-os béremelésben részesültek. 

 

Koltai Péter: Nem tartanám indokoltnak, mivel a dolgozóknál ez a minimálbér emelés miatt 

szükséges volt. 

 

10/2018.(05.15.) Kgyh: 

A Közgyűlés törzsrészvényeseinek 24.457 db igen, 1.217 db nem és 103.556 db tartózkodás 

mellett az FB tagok javadalmazását nem tárgyalja és a következő közgyűlés napirendjére sem 

tűzi. 

 

További észrevétel és hozzászólás hiányában a Közgyűlés lezárva. 

 

Kmf. 

 

 

 

……………………………………..                                      ………………………………….. 

             Csollák István                                                                         Koltai Péter    

              vezérigazgató                                                                  jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

……………………………………….. 

              Kajtár Anita 

        jegyzőkönyv-vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


