
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2008. január 23-i 
ülésén 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti ülése 
 
 
Detre László köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Elmondja, hogy a kiküldött anyaghoz képest érkezett még 6 napirendi pont, amit tárgyalni kell. 
 
Vidák Árpád az egyebekben kíván majd hozzászólni.  
 
Detre László elmondja, hogy Dr. Horváth László civil delegált a napirendi pontokhoz írásos 
észrevételt tett, melyet a bizottság tagjai megkaptak. 
 
 
A bizottság a napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadja. 
 
1./ Közlekedési szabálysértések feldolgozására szolgáló eszközök beszerzésére ajánlat 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
2./ Helyettes szülői ellátási szerződés kötése a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel 
Előterjesztő: Detre László elnök 
 
3./ Alapszolgáltatási Központ SZMSZ-ének módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
4./ Változtatási tilalomról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
5./ Telekalakítási tilalom feloldása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit  
 
6. Elővásárlási jogról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József 
 
7./ Állattartási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
8./ Polgármesterek, alpolgármesterek illetménye és a képviselők tiszteletdíja 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
9./ Művelődési Ház vezetői pályázat bontása /zárt ülés/ 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
Detre László kéri, hogy Tóth Zoltán őrsparancsnok tartsa meg a beszámolóját és adjon tájékoztatást 
a civilek által végezhető sebességmérésről is. 
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Tóth Zoltán elmondja, az őrs létszámát két volt határőrrel bővítették. A helyettese bekerült 
dunakeszire, így jelenleg nincs aki helyettesítse. A december hónap csendes volt, ami nem azt 
jelenti, hogy nem volt bűncselekmény. Sajnos a lakásbetörések folytatódtak. A januári hónapban 
ezek száma csökkent. A beszámolóban már a ténylegesebb bűncselekményszámok jelennek meg. 
Sok olyan bűncselekmény van, amit a lakosok nem jelentenek be, ezért nem is tudnak róla. 
December végén többen is megkeresték és a parkolásról, valamint a közlekedésről esett szó. 
Ígéretet tett arra, hogy próbálnak megoldást keresni a felvetett problémákra. A kritikus helyeket 
végig fogják járni, és javaslatot fognak tenni a táblák kihelyezésére és a közlekedési rend 
módosítására. A megyei kapitányság új bevetési csoportot hozott létre Dunakeszin. Február 
hónapban iskoláznak be embereket trafipax kezelésre, mert a korábbi kollegák közül ketten 
elmentek. A civil sebességmérésnek örül, mert nagy terhet vesznek le a rendőrség válláról. 
Végrehajtási rendelet még nem érkezett ezzel kapcsolatban ezért a részletekről nem tud beszámolni. 
Véleménye szerint lesz visszatartó ereje a fokozott mérésnek. Jövő hónapban lesz a 2007. évi 
beszámoló, amit már leadott.  
 
Bertáné Tarjányi Judit szerint a magáncégek is beszállhatnak a sebességmérésbe, amit 
kifogásolhatónak tart.  
 
Tóth Zoltán elmondja, hogy a feldolgozást a rendőrség nem adta ki a kezéből. Szó volt a 2-es út 
mellett elhelyezett reklámtáblákról is ami zavarja a közlekedést. Ezeket is ellenőrizni fogják.  
 
Kovács László elmondja, most vizsgálják felül a város területén lévő reklámtáblákat. A táblák nagy 
részére nincs engedély.  
 
Detre László kérdése, hogyan történik a bemért autó rögzítése? 
 
Tóth Zoltán elmondja, hogy digitális videorögzítés történik, amit nem lehet manipulálni. A 
magáncégeknek engedélyt kell kérni ahhoz, hogy sebességmérést végezzenek.  
 
Detre László kérdése, érkezett már jelentkező a rendőrséghez? 
 
Tóth Zoltán elmondja, hogy még nem érkezett ilyen kérés.  
 
Kovács László elmondja, az egyik fő feladatuk volt az utak és a járdák vizsgálata. Ellenőrizték a 
járdák síkosság-mentesítését is. Három esetben alkalmaztak szabálysértési bírságot. Szomorú, hogy 
az önkormányzati intézmények előtt a járdákon nem végezték el a csúszásmentesítést. Utána kéne 
nézni a túlmunka kifizetésének, mert sokat dolgoznak a közterület-felügyelők munkaidő után.  
 
Kovacsik Tamás kéri, hogy a plusz bérigényt írják le és adják be, mert a költségvetést most készítik.  
 
Dr. Nyitrai Judit javasolja, hogy a hivatal egészére vizsgálják felül a túlórákat.  
 
Dr. Szinay József a mostani költségvetésbe ezt már próbálják érvényesíteni és betervezni a 
túlórákat.  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a reklámtáblák engedélyköteles mérete emelkedett 2 m2-re.  
 
Detre László észrevétele, hogy a CBA-nál a járdán rendszeresen parkolnak. Többször szólt már 
ezért. Szeretné, ha nyomatékosabban ellenőriznék a parkolást. A Petőfi Sándor utca egyirányú, 
ennek ellenére többen a forgalommal szemben közlekednek. 
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A bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

1/2008. (I. 23.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Felkéri a Közterület-felügyeletet, hogy a héten a PEKB felé adják le a túlmunkák díjazására 
vonatkozó plusz bérigényüket, melyet előtte a Jegyzővel ellenjegyeztettek. 
 
Határidő: 2008. január 25. 
Felelős: Kovács László felügyelet-vezető 
 
 
 
1./ Közlekedési szabálysértések feldolgozására szolgáló eszközök beszerzésére ajánlat 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Detre László véleménye, hogy amennyiben elfogadják az ajánlatot, akkor részletesebb tervezetet 
kell bekérni. 
 
Dr. Szinay József nem javasolja, hogy az önkormányzat kiadja a kezéből a sebességmérést. 
Véleménye szerint nem lehet nyereségalapra helyezni ezt a feladatot. Abba lehet fantázia, hogy az 
önkormányzat vásároljon sebességmérőt, amit a Közterület-felügyelet használ. A kulcskérdés az, 
hogy mekkora az az összeg, ami az önkormányzatnál marad? Véleménye szerint a városnak 3-4 
millió forintba kerülne a mérés bevezetése. Ameddig a kérdések nem tisztázottak, addig nem lehet 
döntést hozni. 
 
Pinczehelyi Tamás nem javasolná, hogy magánkézbe adják ezt a feladatot.  
 
Detre László sem javasolja, a magáncégek bevonását. Javasolja, hogy a Beruházási Osztály nézzen 
körül, akár a rendőrséggel közösen, hogy milyen mérők vásárolhatók.  
 
A bizottság a javaslatot egyhangúan elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

2/2008. (I. 23.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a rendőrség bevonásával vizsgálja meg a sebességmérő készülékek 
beszerzésének lehetőségét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
2./ Helyettes szülői ellátási szerződés kötése a Fehér Kereszt Közhasznú Egyesülettel 
Előterjesztő: Detre László elnök 
 
Detre László elmondja, jtöbb kérdés merült fel a tervezet elolvasásakor. Az egyik, hogy több 
önkormányzatról van szó benne. 
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Dr. Nyitrai Judit elmondja, az önkormányzat szociális feladatai közé tartozik a helyettes szülői 
ellátás. Erre a feladatra kötnének szerződést az egyesülettel. Néhány pontosítást szeretnének még 
elvégezni, de nem tudtak egyeztetni az egyesület jogi képviselőjével. Ezzel kapcsolatban 
rendeletalkotási feladata is van az önkormányzatnak. Kérték az egyesület működési engedélyét. A 
tervezet 3.1.-es pontján javítottak. A gyermek kifejezést használnák a szerződésben. Pontosítás, 
hogy a szülői felügyeletet gyakorló kérelmezheti az ellátást. Pontosítani kell a kérelem benyújtását 
is. Az önkormányzattól ezért a szolgáltatásért nem jár ellenszolgáltatás, de hozzájárulnak a 
normatíva igénybevételéhez. A személyi térítési díj csökkentését az intézmény vezetőjénél kellene 
kezdeményezni az SZB véleménye alapján. Szerződésszegésre vonatkozó szabályt is be kell építeni 
a szerződésbe. A panaszok kivizsgálását is szabályozni kell. Ezt a szolgáltatás ellátójánál tehetik 
meg. 8 napon belül kell kivizsgálni, amennyibe ezzel a panasztevő nem ért egyet, akkor az SZB-hez 
fordulhat. Egyeztető bizottságot is létre kéne hozni, a panaszok kivizsgálására. Javasolja, hogy a 60 
napos felmondási idő hónapba legyen meghatározva és a kizárólagos illetékességet a Dunakeszi 
Bíróságba határozzák meg. 
 
Gyertyán Katalin a javaslatok nagy részével egyetért, mert nem érinti a szerződés lényegi részét. 
Tudomása szerint törvény biztosítja a normatíva igénylését. A 6.2.2.-es pontba a melléklet száma 
nem jó, ezért törölni kell ezt a pontot. Véleménye szerint a térítési díj meghatározása az 
intézményvezető feladata.  
 
Dr. Nyitrai Judit a térítési díjat az önkormányzat állapítja meg. Az intézményvezető a személyi 
térítési díjat határozhatja meg. 
 
Dr. Kármán Gábor szerint a rendelet megszerkesztésénél egyeztetést kell tartani. 
 
Kovacsik Tamás javasolja, hogy a megbeszélés után kerüljön ismét a bizottság elé a szerződés-
tervezet.  
 
Gyertyán Katalin szerint a rendelet elkészítése nem érinti a szerződést. Szeretné, ha a szerződés 
tovább menne. Fontos lenne a szerződésszegés következményeinek tisztázása.  
 
Dr. Nyitrai Judit ismerteti a következményeket.  
 
Dr. Kármán Gábor elmondja, a Gyvt. előírja, hogy miről kell az önkormányzatnak rendelkeznie, 
ezért a szerződést és a rendeletet egyszerre kell kezelni.  
 
Dr. Nyitrai Judit szerint a rendeletnek igazodni kell a szerződéshez.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint egységes szerkezetbe kell foglalni a szerződést és úgy beterjeszteni a 
bizottság elé.  
 
Dr. Nyitrai Judit szerint most arról kell dönteni, hogy alapjaiban elfogadják-e a szerződést. A 
szerződésnek határozott idejűnek kell lenni, mert az épületet is határozott időre adták át.  
 
Detre László javasolja, hogy a felmerült észrevételek alapján a két fél dolgozza össze a szerződést 
és a hozzá tartozó rendelet-tervezettel együtt terjesszék be a testület elé. 
 
A bizottság a javaslatot egyhangúan elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

3/2008. (I. 23.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
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Javasolja, hogy az ülésen felmerült észrevételek alapján a Hivatal jogásza és Fehér Kereszt 
Egyesület képviselője a helyettes szülői ellátásra vonatkozó szerződés-tervezetet dolgozzák át és a 
hozzá tartozó rendelet-tervezettel együtt terjesszék ismét a bizottság elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

3./ Alapszolgáltatási Központ SZMSZ-ének módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést. 
 
A bizottság egyhangú szavazással az előterjesztést elfogadja és az alábbi határozatokat hozza: 
 

4/2008. (I. 23.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
 
Göd Város Önkormányzatának …./2008. (….) sz. Ök. rendelete az Alapszolgáltatási Központ 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
40/2007. (VII. 20.) sz. Ök. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
1.§ 

 
Az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2007. (VII. 20.) sz. 
Ök. rendeletet hatályon kívül helyezi. 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 

5/2008. (I. 23.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 
/Melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat/ 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
4./ Változtatási tilalomról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.  
 
A bizottság az előterjesztést egyhangúan elfogadja. 
 

6/2008. (I. 23.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
 
Göd Város Önkormányzatának …../2008. (….) sz. Ök. rendelete a településszerkezeti tervben 

rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és változtatási 
tilalom megállapításáról szóló 16/2004.(VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 3.§- az alábbiak szerint módosul: 
A telekalakítási tilalmat e rendelet megszünteti a 6432 hrsz-ú ingatlan tekintetében. 
 

2.§ 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit  főépítész 
 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit kérdése, hogy a nemleges VfB javaslatok is kerüljenek az ÜJKB elé? 
 
 
 
5./ Telekalakítási tilalom feloldása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit  
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.  
 
Kovacsik Tamás szerint az önkormányzatnak nem kéne beavatkozni két szomszéd vitájába. 
 
Dr. Nyitrai Judit elmondja, az ügyvéd azt kérte, hogy a telekalakítási tilalmat oldják fel, mert csak 
így tudják a földhivatalhoz a kérelmet benyújtani.  
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Detre László kérdése, amennyiben nem hoznak döntést, akkor a két fél be tudja adni a kérelmét a 
bíróságra vagy nem?  
 
Dr. Nyitrai Judit javasolja, hogy hozzanak döntést. Egyetért abban, hogy a kérelmező jelölje meg 
pontosan, mi a szándéka a területtel. 
 
Pinczehelyi Tamás javasolja, hogy amennyiben a bíróság helyben hagyja az elbirtoklási kérelmet, 
akkor hozzájárulnak a telekalakítási tilalom feloldásához. 
 
Dr. Nyitrai Judit javasolja, hogy jelen pillanatban nem kíván hozzájárulni a feloldáshoz. 
 
A bizottság a javaslatot egyhangúan elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

7/2008. (I. 23.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A 432 és a 431/2 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a telekalakítási tilalom feloldását jelenleg nem 
javasolja, de amennyiben a bíróság helyben hagyja az elbirtoklási kérelmet, akkor javasolja a 
hozzájárulás megadását és a telekalakítási tilalom feloldását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
6. Elővásárlási jogról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József 
 
Dr. Nyitrai Judit ismerteti az előterjesztést.  
 
A bizottság az előterjesztést egyhangúan elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

8/2008. (I. 23.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek: 
 

Göd Város Önkormányzatának ………./2008.(I.30.) sz. Ök. rendelete a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és 

változtatási tilalom megállapításáról szóló 16/2004.(VI.28.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 1.§-át hatályon kívül helyezi 
 

2.§ 
 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
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  Polgármester      Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 

9/2008. (I. 23.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Javasolja, hogy a Dunakeszi Körzeti Földhivatalhoz kérelmet nyújtsanak be annak érdekében, hogy 
az alábbiakban felsorolt ingatlanokra, az önkormányzat javára bejegyzett elővásárlási jogot Göd 
Város Önkormányzatának ……../2008.(I.30.) sz. Ök. rendelete értelmében törölje: 
 
A Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába felvett alábbi helyrajzi számú ingatlanok: 
 
4655/2 Megállapította a 8/2007.(II.16.) sz. Ök. rendelet Hatályon kívül helyezte: 48/2007.(X.04.) sz. 

Ök. rendelet 
013/32 
039/120 
5915/3 
6612/2 
6801/136 

Megállapította a 11/2007.(III.01.) sz. Ök. rendelet Hatályon kívül helyezte: 48/2007.(X.04.) sz. 
Ök. rendelet  

0102/816 
0104/42-46 
0104/51-56 
0104/108-113 
0110/1-7 
0112 
0114/4-13 
6975-6978 

Megállapította az 51/2007.(X.26.) sz. Ök. rendelet Hatályon kívül helyezte a ……./2008.(I.30.) 
sz. Ök. rendelet 

6801/153-164 
6801/254-256 Megállapította az 52/2007.(X.26.) sz. Ök. rendelet Hatályon kívül helyezte a ……/2008.(I.30.) 

sz. Ök. rendelet 
Felkéri Göd Város Önkormányzat Polgármesterét, hogy a törlési kérelmek földhivatali 
benyújtásáról intézkedjen. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
7./ Állattartási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Nyitrai Judit ismerteti az előterjesztést.  
 
A bizottság az előterjesztést egyhangúan elfogadja. 
 

10/2008. (I. 23.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek: 
 
Göd Város Önkormányzatának ………. /2008. (I.31.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályozásáról 

szóló 23/1999.(XI.03.) sz. rendeletének módosításáról 
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1.§ 

 
A rendelet 9.§ (3) bekezdését hatályon kívül helyezi. 
 

2.§ 
A rendelet 10.§ (2) bekezdésében foglalt mondat „jegyző” szava helyébe a „polgármester” szó kerül. 
 

3.§ 
 

A rendelet 15.§-ban foglalt mondat az (1) jelölést kapja. A § az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
(2) Ezen rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
 

4.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 Polgármester Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
8./ Polgármesterek, alpolgármesterek illetménye és a képviselők tiszteletdíja 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést.  
 
A bizottság a polgármesteri illetmény módosítására vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadja. 
 

11/2008. (I. 23.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
A Polgármester illetményét 2008. január 1. napjától kezdődően 521.800.- Ft/hó összegben javasolja 
megállapítani. 
 
Dr. Bognár László alpolgármester illetménye 2008. január 1. naptól: 485.000.- Ft/hó 
Szegedi Sándor alpolgármester illetménye 2008. január 1. naptól: 485.000.- Ft/hó 
 
A 118/2006. (X. 10.) sz. Ök. határozatban a polgármester, alpolgármesterek részére megállapított 
költségátalány mértékét változatlan formában fenntartja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
A képviselői tiszteletdíjra vonatkozó előterjesztést egyhangúan elfogadja. 
 

12/2008. (I. 23.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
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Az alábbi rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
 

Göd Város Önkormányzatának ……………………./2008.(I. 31.) sz. Ök. rendelete a 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 23/2003.(VII.24.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 1.§-a az alábbiak szerint módosul: 

 
1.§ 

 
Képviselők tiszteletdíja /Alapdíj/ 85.000.- 
Bizottság elnökének tiszteletdíja alapdíjon felül 76.500.- 
Bizottság képviselő tagjának tiszteletdíja az alapíjon felül 38.200.- 
Bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja 38.200.- 
 

2.§ 
 
E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
Detre László bejelenti, hogy a pályázatok bontását zárt ülésen kell megtartani. 
 
A bizottság a zárt ülést egyhangúan elfogadja. 
 
Detre László megköszöni a részvételt és a nyílt ülést bezárja. A bizottság ezt követően zárt ülés 
keretében folytatja a napirendi pont tárgyalását. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Detre László       Jónásné Héder Hedvig 
elnök       jkv. vezető 
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