
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Mezőnyárád község Önkormányzat  Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös
Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2016. december 23-án 14,00 órakor
megtartott nyílt  üléséről.

Jelen vannak: Bárdos József  Szabolcs  polgármester,  Bogyó József,  Hajdu Gábor,   Szajlai
Gábor, Dr. Szántai-Kiss László, Orosz Lajosné,  Udvari János képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak: Várnai Róbert jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Bárdos József Szabolcs polgármester: Köszöntötte a képviselőket a testület ülést megnyitotta,
megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  6 fő jelen van. Ismertette az
ülés napirendi pontjait, kérte azok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv  elfogadására
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Mezőnyárád község Helyi Építési szabályzat módosításának elfogadása
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. A Start munka közfoglalkoztatási programban való részvételről döntés
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése

Képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúlag  megtárgyalásra  elfogadta  az  alábbi  napirendi
pontokat.

Elfogadott napirendi pontok:

1. Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv  elfogadására
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Mezőnyárád község Helyi Építési szabályzat módosításának elfogadása
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

3. A Start munka közfoglalkoztatási programban való részvételről döntés
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

4. Időszerű feladatok megbeszélése



NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. Javaslat a 2017. évi ellenőrzési terv elfogadására
     (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:   Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-
a rendelkezik – többek között – a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere
működtetésének  főbb  szabályairól,  megjelölve  az  általa  elérni  kívánt  fontosabb
célokat is. A  törvény alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési
tervet a képviselő-testületnek kell határozatban jóváhagynia.

Mezőnyárád  Község  Önkormányzata  esetében  a  fentiek  alapján  meghatározott
belső ellenőrzési feladatokat polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső
ellenőr látja el.

Az  ellenőrzési  munka  megtervezéséhez  kockázatelemzés  alapján  –  az
államháztartásért  felelős  miniszter  által  közzétett  módszertani  útmutató
figyelembevételével  –  stratégiai  ellenőrzési  tervet  és  éves  ellenőrzési  tervet  kell
készíteni, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

A  fentiek  figyelembevételével  került  kidolgozásra  a  2014-2017.  időszakra
vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv, melyet a Képviselő-testület a 2014. március
10-i ülésén a 3/2014. (III. 10.) számú határozatával elfogadott.

Összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel került összeállításra a tárgyévet követő
évre vonatkozó éves ellenőrzési terv (1. melléklet).

Az éves  ellenőrzési  terv javaslat  –  a  jogszabályban meghatározott  szerkezetben,
tartalommal készült, azaz – tartalmazza a következőket:
  az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés eredményé-

nek  összefoglaló bemutatását, 
  a tervezett ellenőrzések tárgyát,
  az ellenőrzések célját,
  az ellenőrzendő időszakot,
 a rendelkezésre álló és szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet)

meghatározását,
 az ellenőrzések típusát,
 az ellenőrzések ütemezését,
 az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
 a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,
 a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
  a képzésekre tervezett kapacitást,
 az egyéb tevékenységeket.
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Mezőnyárád  Község  Önkormányzatának  2017.  évi  ellenőrzési  terve  –  az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató, valamint a
vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével kerül meghatározásra.

Az éves ellenőrzési terv összeállításánál figyelembe vételre kerültek:
- az önkormányzati feladatok átrendeződése,
- a jogszabályváltozások,
- a pénzkezelés és a könyvvezetés szabályszerűsége,
- a belső kontrollok működése,
- a korábbi belső ellenőrzések tapasztalatai,
- a vezetés javaslatai.

Az éves ellenőrzési terv úgy került összeállításra, hogy szükség esetén az abban
nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek.

Az  ellenőrzési  terv  elkészítéséhez  a  2014-2017.  közötti  időszakra  vonatkozó
stratégiai  ellenőrzési  tervet,  a  korábbi  évek  ellenőrzési  jelentéseit,  azok
tapasztalatait vettük alapul.
Az  éves  ellenőrzési  terv  a  stratégiai  ellenőrzési  tervben  és  a  kockázatelemzés
alapján  felállított  prioritásokon,  valamint  a  belső  ellenőrzés  rendelkezésére  álló
erőforrásokon  alapul,  annak  érdekében,  hogy  az  ellenőrzött  szerv  működését
fejlessze,  és  eredményességét  növelje,  továbbá  megállapításokat  és  ajánlásokat
fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés
érdekében. Az éves ellenőrzési terv összeállításához készült kockázatelemzést a 2.
melléklet tartalmazza.

A 2017. évi ellenőrzési tervet kockázatelemzés alapozta meg, figyelembe véve a
Bkr-ben foglaltakat, továbbá a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi
normáit,  melyek  szerint  felmérésre  kerültek  (kockázatelemzés)  a  költségvetési
szervek tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamataikban rejlő kockázatok.
A kockázatelemzés eredményeinek figyelembevételével,  a vezetés javaslatával,  a
feltárt kockázati tényezők beazonosításával, minősítésével, valamint az ellenőrzési
tapasztalatok alapul vételével kerültek meghatározásra az ellenőrizendő folyamat,
és  az  ellenőrzés  célja, majd  ezek  alapján  került  sor  az  éves  tervjavaslat
elkészítésére.
Megkérdezte  a képviselőket, akinek kérdése van a napirendi ponttal kapcsolatban,
tegye meg.

H o z z á s z ó l á s ok.

Szajlai Gábor képviselő: Megkérdezte, hogy az ellenőrzési tervhez milyen dokumentumokra
van szükség.

Várnai Róbert jegyző: Válaszában elmondta, hogy az ellenőrzés dokumentum alapú, amely
kiterjed  pénzügyi,  számviteli  bizonylatok  ellenőrzésére,   megállapodások,
nyilvántartások  vizsgálatára  annak  céljából  hogy  a  támogatás  nyújtása
szabályszerűen  történt-e,  valamint  a  támogatás  felhasználása,  elszámolása
megvalósult-e.

3

3



Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  aki  egyetért
Mezőnyárád község Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervével,  az kézfelnyújtással
szavazzon. 

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő határozatát.

Mezőnyárád község Önkormányzatának a 62/2016.(XII.23.) Képviselő-testületi 
határozata

Tárgy:  2017. évi ellenőrzési terv elfogadásáról

Mezőnyárád  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  119.  §  (5)  bekezdésében
biztosított  jogkörében  eljárva  az  önkormányzat  és  költségvetési  szerveik  belső
ellenőrzésére  összeállított  2017.  évi  ellenőrzési  tervet  az  1-2.  mellékletekben
foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: Várnai Róbert jegyző

Határidő: az ellenőrzési tervben foglaltak szerint

2. Mezőnyárád község Helyi Építési szabályzat módosításának elfogadása
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy  Mezőnyárád
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2016. (V.18.) határozatával döntött a
B.-A.-Z.  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi,  Hatóági,  Oktatási  és  Törvényességi
Felügyeleti  Főosztály  által  kért  Helyi  Építési  Szabályzat  rendelet-módosításának
elkészíttetéséről.

A Régió  Kft.  által  készített  dokumentációt  a  polgármester  megküldte  a  314/2012.
(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási szerveknek és az 18/2015.
(V.22.) határozattal elfogadott helyi partnerség szabályzat alapján a HÉSZ módosítás
közzétételre került. A partnerségi egyeztetés során lakossági észrevétel nem érkezett
be.
A  B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi,  Hatóági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály Építési Osztálya a  mellékelt BOD/01/1225-4/2016 számú végső
szakmai véleményében Mezőnyárád  község módosított  helyi  építési  szabályzatának
képviselő-testületi  jóváhagyása  ellen  nem  emelt  kifogást.   Kérte  a  képviselők
hozzászólását a napirenddel kapcsolatban. 

H o z  z á s z ó l á s    nem volt.
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Bárdos József Szabolcs  polgármester:  Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért a szociális
célú  tűzifa-támogatás  helyi  szabályairól  szóló  rendeltben  foglaltakkal,  az
kézfelnyújtással szavazzon. 

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletét.

MEZŐNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2016 (XII.24) önkormányzati rendelete

A Helyi Építési Szabályzat módosításáról

Mezőnyárád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a
13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján;

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró
szervek véleményének kikérésével;

Mezőnyárád Község Önkormányzata  Szervezeti  és Működési Szabályzatáról  szóló 2/2014.
(II.20.) önkormányzati rendeletben megfogalmazottakat betartva;

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
A Rendelet 2.§ (2); 4.§ (1); 5.§ (2), (3); 6.§ (2), (3), (4), (5), (7); 7.§ (1), (2), (4); 9.§ (2), (3);
10.§ (1), (7), (8); 11.§ (1), (3), (8), (9), 12.§ (1), (2), (3), (7), (8), (10), 13.§ (1), (4), (6), (8),
(9), (10); 14.§ (1), (2), (5), (6); 15.§ (4), (5), (6); 16.§ (1), (5), (6); 17.§ (1), (2), (3), (5); 18.§
(1), (4), (5), (6), (7), (8), (9); 19.§ (1), (2), (4), (5); 20.§ (2), (3); 21.§ (1)-(6); 22.§ (1)-(8)
bekezdések hatályukat vesztik.

2.§
A Rendelet 7.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„Kereskedelmi,  szolgáltató,  valamint  vendéglátó  tevékenység  céljára  közterületen  állandó
jellegű épület, pavilon nem létesíthető.”

3.§
A Rendelet 8.§ (2) bekezdésből az alábbi részek hatályukat vesztik:
„- kötelező beépítési vonalak,
-  a  Településszerkezeti  Tervben  és  a  Településszerkezeti  Terv  Leírásában  meghatározott
környezetvédelmi előírások,
-  a  Településszerkezeti  Tervben  és  a  Településszerkezeti  Terv  Leírásában  meghatározott
tilalmak,
-  a  Településszerkezeti  Tervben  és  a  Településszerkezeti  Terv  Leírásában  meghatározott
kötelező elemek.”
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4.§
A Rendelet 8.§ (4) bekezdésből az alábbi részek hatályukat vesztik:
„-  Az  irányadó  szabályozási  elemek  módosítása  –  az  előbbi  pontban  meghatározottak
módosítása nélkül – akkor lehetséges, ha az egyéb előírásokban meghatározott valamennyi
feltétel teljesítésre kerül.”

5.§
A Rendelet 10.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„Az  övezetben  telkenként  egy  db  legfeljebb  50  m2-es  alapterületű  állattartó  épület  és
fedett/zárt  trágyatároló  helyezhető  el,  amennyiben  a  lakó  funkciótól  biztosított  nagy  és
közepes haszonállattartó épületnél a 25 m-es védőtávolság, kis haszonállattartó épületnél a
10  m-es  védőtávolság.  Haszonállattartó  építmény  és  trágyatároló  élelmiszertároló,
feldolgozó, forgalmazó létesítménytől,  óvoda, iskola,  egészségügyi intézmény, gyógyszertár
telekhatárától számított 50 m-en belül nem építhető.”

6.§
A Rendelet 10.§ (12) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„Az  előkertek  megállapításánál  –  ahol  ezt  a  szabályozás  nem  tartalmazza  -  az  egyes
tömbökben és utcákban kialakult helyzet szerint kell dönteni.”

7.§
A Rendelet 11.§ (6) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„Az övezetben állattartó épület és fedett/zárt trágyatároló nem helyezhető el.”

8.§
A Rendelet 12.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„Az övezetben állattartó épület és fedett/zárt trágyatároló nem helyezhető el.”

9.§
A Rendelet 13.§ (3) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„A  környezetbarát  iparterület  nem  zavaró  hatású  gazdasági  tevékenységhez  szükséges
építmények elhelyezésére szolgál, jelentős zöldterületi környezetbe helyezve.”

10.§
A Rendelet 13.§ (5) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
„Az övezetet teljes közművesítéssel kell ellátni.”

11.§
A Rendelet 18.§ (2) bekezdésből az alábbi rész hatályát veszti:
„Az  erdő  egyes  rendeltetései  egymástól  elválaszthatatlanok,  ezért  az  erdőgazdálkodási
tevékenység során e rendeltetésekre egyidejűleg kell tekintettel lenni.”

12.§
A Rendelet 18.§ (3) bekezdésből az alábbi rész hatályát veszti:
„az erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatását az erdészeti hatóság engedélyezi”

13.§
A rendelet az alábbi függelékekkel egészül ki:
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1. sz. függelék – Természetvédelmi oltalom alatt álló területek

1.1. Országos ökológiai hálózat övezetei

1.2. Egyedi tájértékek

2. sz. függelék – Nyilvántartott örökségvédelmi elemek

2.1. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek
Hrsz. Védettség jellege Azonosító Örökségi érték neve
01 műemléki környezet 1163 Templomrom ex-lege műemléki környezet

régészeti lelőhely 16100 Vörösmarty út
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16101 Szondi u. 18.
16447 Állami Gazdaság
16448 Kossuth út 49.
40133 Vöröshadsereg u. 5.

10/3 régészeti lelőhely 16098 Száraz-tó partja
műemléki környezet 1163 Templomrom ex-lege műemléki környezete

010/7 régészeti lelőhely 16098 Száraz-tó partja
régészeti lelőhely 16448 Kossuth út 49.

011 műemléki környezet 1163 Templomrom ex-lege műemléki környezete
régészeti lelőhely 16448 Kossuth út 49.

012/1 régészeti lelőhely 16098 Száraz-tó partja
013/1 régészeti lelőhely 16098 Száraz-tó partja

régészeti lelőhely 89889 Úrbéri-rét
013/3 régészeti lelőhely 16098 Száraz-tó partja
014 régészeti lelőhely 16098 Száraz-tó partja

régészeti lelőhely 89887 Majorsági-rét
régészeti lelőhely 89889 Úrbéri-rét

015/11 régészeti lelőhely 16447 Állami Gazdaság
015/3 régészeti lelőhely 16098 Száraz-tó partja

régészeti lelőhely 89887 Majorsági-rét
régészeti lelőhely 89889 Úrbéri-rét

015/4 régészeti lelőhely 16098 Száraz-tó partja
régészeti lelőhely 89887 Majorsági-rét
régészeti lelőhely 89889 Úrbéri-rét

015/5 régészeti lelőhely 16098 Száraz-tó partja
015/6 régészeti lelőhely 16098 Száraz-tó partja
015/7 régészeti lelőhely 16098 Száraz-tó partja
018/1 régészeti lelőhely 89899 Gyeptörés 3.

régészeti lelőhely 89901 Gyeptörés 4.
018/7 régészeti lelőhely 89891 Vasúton túli 1.

régészeti lelőhely 89893 Gyeptörés 1.
018/8 régészeti lelőhely 89893 Gyeptörés 1.

régészeti lelőhely 89895 Gyeptörés 2.
018/9 régészeti lelőhely 89893 Gyeptörés 1.

régészeti lelőhely 89895 Gyeptörés 2.
régészeti lelőhely 89897 Vasúton túli 2.

019/1 régészeti lelőhely 89891 Vasúton túli 1.
019/2 régészeti lelőhely 89891 Vasúton túli 1.

régészeti lelőhely 89893 Gyeptörés 1.
régészeti lelőhely 89895 Gyeptörés 2.
régészeti lelőhely 89897 Vasúton túli 2.
régészeti lelőhely 89899 Gyeptörés 3.
régészeti lelőhely 89901 Gyeptörés 4.

019/3 régészeti lelőhely 89891 Vasúton túli 1.
régészeti lelőhely 89893 Gyeptörés 1.

019/4 régészeti lelőhely 89893 Gyeptörés 1.
régészeti lelőhely 89895 Gyeptörés 2.

02/4 régészeti lelőhely 16098 Száraz-tó partja
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020/10 régészeti lelőhely 89901 Gyeptörés 4.
020/3 régészeti lelőhely 89899 Gyeptörés 3.
020/5 régészeti lelőhely 89899 Gyeptörés 3.
020/9 régészeti lelőhely 87665 Gyeptörés Nyugat
022/1 régészeti lelőhely 87993 Gyeptörés Kelet

régészeti lelőhely 89893 Gyeptörés 1.
régészeti lelőhely 89895 Gyeptörés 2.
régészeti lelőhely 89897 Vasúton túli 2.

023/1 régészeti lelőhely 89893 Gyeptörés 1.
046/9 régészeti lelőhely 85039 Alsó-Száraztó
049/2 régészeti lelőhely 85039 Alsó-Száraztó
054 régészeti lelőhely 87179 Szárazér sziget
055/1 régészeti lelőhely 87179 Szárazér sziget
055/2 régészeti lelőhely 87179 Szárazér sziget
055/5 régészeti lelőhely 87177 Alsó rév

régészeti lelőhely 87179 Szárazér sziget
056 régészeti lelőhely 87177 Alsó rév

régészeti lelőhely 87179 Szárazér sziget
057/1 régészeti lelőhely 87177 Alsó rév

régészeti lelőhely 87179 Szárazér sziget
057/13 régészeti lelőhely 87179 Szárazér sziget
059 régészeti lelőhely 87177 Alsó rév
060/1 régészeti lelőhely 87177 Alsó rév
061 régészeti lelőhely 87177 Alsó rév
091/1 régészeti lelőhely 87171 Majorsági földek
094 régészeti lelőhely 87171 Majorsági földek
095 régészeti lelőhely 87171 Majorsági földek
096 régészeti lelőhely 87171 Majorsági földek
188/2 műemlék 1163 Templomrom

2.2. Nyilvántartott műemlékek

Azonosító Védelem státusza Cím Örökségi érték neve
1163 műemlék Szondi u. Templomrom
1163 műemléki környezet Templomrom ex-lege műemléki környezet

3. sz. függelék – Erdőtervezett erdőterületek elsődleges rendeltetése
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4. sz. függelék – Nyilvántartott felszín alatti vízhasználatok
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14.§
Ezen  rendelet  a  kihirdetését  követő  15.  napon  lép  hatályba  és  a hatályba lépést  követő
napon hatályát veszti. 

3. A Start munka közfoglalkoztatási programban való részvételről döntés
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében elmondta,  hogy  a  Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  Foglakoztatási Osztállyal közreműködve
lehetősége van az önkormányzatnak, hogy a 2017.évi közmunkaprogram keretében
pályázatot nyújtson be két pilléren – a Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,
valamint   a Mezőgazdaság pillére. Kérte a képviselők hozzászólását a napirenddel
kapcsolatban.

H o z z á s z ó l á s nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az
Önkormányzat 2017. évre pályázatot nyújtson be két pilléren a közmunkaprogram
keretében  a  helyi  sajátosságokra  épülő  közfoglalkoztatás,  és  a  mezőgazdaság
pilléren,  az kézfelnyújtással szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 7 fő vett részt. A Képviselő-testületből 7 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  63/2016.(XII.23.)  számú
határozata

Tárgy: Start munka közfoglalkoztatási programban való részvételéről döntés

Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2017. évi
Járási startmunka program támogatására az Önkormányzat pályázatot nyújtson be két
pilléren. (Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás;  Mezőgazdaság)

Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  pályázat  iránti  kérelmet
benyújtsa. 

Felelős: Bárdos József Szabolcs

Határidő: azonnal

1. Időszerű feladatok megbeszélése
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Bárdos József Szabolcs polgármester: Az év utolsó testületi ülésén megköszönte a képviselők
egész évben végzett munkáját,  jó egészséget és sikerekben gazdag boldog új évet
kívánt mindenkinek!

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Bárdos József Szabolcs Várnai Róbert
    polgármester                                                                                                    jegyző
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	Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra elfogadta az alábbi napirendi pontokat.

