
 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

71/2020. (IV. 21.) határozata 
 

TiViAn Kft-vel kötött Megbízási Szerződés megszüntetéséről 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  

1. A TiViAn Kft-vel 2016. 07. 18. napján kötött közbeszerzési tanácsadásra 
vonatkozó Megbízási Szerződést – közös megegyezéssel – 2020. április 22-vel 
megszüntetem, 

2. két havi megbízási díjnak megfelelő összeg, a megszüntető szerződés aláírásától 
számított 5 munkanapon belül megfizetésre kerül. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. április 22. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

72/2020. (IV. 21.) határozata 
 

A koronavírus járvány hatásainak enyhítése miatti 
adománygyűjtésről 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
1. A koronavírus járvány következtében önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került 

Visegrádiak megsegítésére a Keresztelő Szent János Visegrád alapítvánnyal közösen 
adománygyűjtő akciót hirdetek, 

2. mindazon magánszemélyek és cégek felajánlásait, adományait várjuk, akik és 
amelyek segíteni szeretnének a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került 
Visegrádiaknak. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. április 22. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

73/2020. (IV. 21.) határozata 
 

A BAU-VIP Generál Kft-vel kötött Vállalkozási Szerződés megszüntetéséről 
 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
1. „A visegrádi Magyar László Tornacsarnok felújítása” tárgyban építési beruházásra 

vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása után 2019. 10. 04. napján megkötött 
Vállalkozási Szerződést – a járványügyi helyzetre (COVID 19) tekintettel – közös 
megegyezéssel megszüntetem, 

2. a munkaterületet a szerződés megszüntetéséről számított 5 napon belül visszaveszem, 
3. az elvégzett munka a műszaki ellenőr által elvégzett elszámolás alapján kerül 

elszámolásra. 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. április 22. 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

74/2020. (IV. 21.) határozata 
 

A Visegrádi Fellegvár Óvoda intézményvezetői pályázatáról 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 

 
1. A Visegrádi Fellegvár Óvoda intézményvezetői munkakörére pályázatot írok ki, 
2. a pályázati felhívás megjelenik: www.visegrad.hu, https://kozigallas.hu, Oktatási 

Közlöny, 
3. a részletes pályázati felhívás jelen határozat mellékletét képezi. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. április 22. 

http://www.visegrad.hu/
https://kozigallas.hu/


 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

                             

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § alapján  

pályázatot hirdet a 

Visegrádi Fellegvár Óvoda  

 

intézményvezető (magasabb vezető)  

munkakörének betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2020. augusztus 1. – 2025. július 31. közötti 

időtartamra szól.  

A munkavégzés helye: 

2025 Visegrád, Fő u. 18. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi az intézményben folyó nevelő munkát. A költségvetés 

keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az 

alapító okirat szerinti feladatok ellátásról, munkáltatói jogkört gyakorol. Kapcsolatot tart a 

fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/B §-a és a 326/2013. (VIII. 30). Kormányrendeletben 

meghatározottak szerint, valamint Visegrád Város Képviselő-testületének rendelkezései az 

irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

▪ Főiskola, óvodapedagógus végzettség,  

▪ Óvodapedagógusi munkakörben szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

▪ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 



▪ Pedagógus szakvizsga keretében szerezett intézményvezetői szakképesítés  

▪ Büntetlen előélet  

▪ Magyar állampolgárság  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

▪ a német nemzetiségi végzettséggel rendelkező pályázó 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

▪        Szakmai önéletrajz,  

▪  Végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló oklevél másolata, 

(folyamatban lévő intézményvezetői szakképesítést esetén nyilatkozat a végzettség 

megszerzésének várható idejéről), 

▪        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

▪        Az intézmény vezetésére vonatkozó program,  

▪         Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, pályázatát 

az eljárásban részt vevők megismerhetik.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Eöry Dénes polgármester +36 

26 398 255 telefonszámon 

A pályázatok benyújtásának módja:  

▪         Postai úton: Visegrád Város Önkormányzata, 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

▪         Személyesen: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 

▪ A borítékra rá kell írni: Óvodavezetői Pályázat 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

326/2013. (VIII. 30). Kormányrendeletben meghatározottak szerint  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 

▪ www.visegrad.hu – 2020. április 23. 

▪ https://kozigallas.gov.hu 

▪ Oktatási és Kulturális Közlöny  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visegrad.hu honlapon 

szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május … 



 
Visegrád Város Önkormányzata Polgármesterének 

75/2020. (IV. 21.) határozata 
 

A Visegrád, Rév utca 8. számú háznak az újonnan kialakításra kerülő Sétány felé 
néző falfelületének vakolásáról  

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. 
§ tekintettel, az alábbi döntést hozom: 
  
1. A Visegrád, Rév utca 8. számú háznak az újonnan kialakításra kerülő Sétány felé néző 

falfelülete vakolásra kerül, 
2. a munka szakértői javaslat alapján kerül elvégzésre, 
3. a munka anyagköltségét a költségvetés tartaléka terhére biztosítom, 
4. az ingatlan tulajdonosai és Visegrád Város Önkormányzata között – erre a munkára 

vonatkozó – Megállapodás, a jelen határozat mellékletét képezi. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Eöry Dénes polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Szabó Ferenc jegyző 
 

Eöry Dénes s.k.       dr. Szabó Ferenc s.k. 
    polgármester             jegyző 

 
 
 

A kiadvány hiteles: 
             2020. április 22. 



 

Scheili Mária Scheili Magdolna 
Tulajdonos 

Visegrád Város Önkormányzata 
képviseli: Eöry Dénes polgármester dr. Szabó Ferenc jegyző 

ellenjegyzésével 
Önkormányzat 

 
 
 

 

 
1. oldal, összesen: 5 oldal 

MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
Név: Scheili Mária 
születési neve: Scheili Mária 
anyja neve: Eiserle Magdolna 
születési hely és idő: Visegrád, 1952. 07. 13. 
lakcím: 2025 Visegrád, Rév utca 8. 
értesítési postacím: 2025 Visegrád, Rév utca 8. 
értesítési telefonszám: +36 26 398 168 
mint a Visegrád, belterület 91/1 helyrajzi számú, természetben a 2025 Visegrád, Rév utca 8. szám 
alatti ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos I.) 
 
és 
 
Név: Scheili Magdolna 
születési neve: Scheili Magdolna 
anyja neve: Eiserle Magdolna 
születési hely és idő: 1955. 06. 19. 
lakcím: 1131 Budapest, Göncöl u. 41/b 14 lph. fsz. 11. 
értesítési postacím: 1131 Budapest, Göncöl u. 41/b 14 lph. fsz. 11. 
értesítési telefonszám: +36 30 434 9275 
mint a Visegrád, belterület 91/1 helyrajzi számú, természetben a 2025 Visegrád, Rév utca 8. szám 
alatti ingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: Tulajdonos II.) 
 
Együttesen: Tulajdonosok 
 
másrészről 
 
Visegrád Város Önkormányzata 
székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
adószám: 15731089-2-1 
törzsszáma: 731081 
statisztikai számjel: 15731089-8411-321-13 
képviselő: Eöry Dénes polgármester dr. Szabó Ferenc jegyző ellenjegyzésével 
értesítési postacím: 2025 Visegrád, Fő u. 81. 
értesítési e-mail cím: visegrad@visegrad.hu 
 
mint helyi önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
(a továbbiakban a Tulajdonosok és az Önkormányzat együttesen: Felek) között, az alulírott helyen 
és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
I. PREAMBULUM, JELEN SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

1. Visegrád Város Önkormányzata a Visegrád, belterület 91/2 helyrajzi számú, 
természetben a 2025 Visegrád, Rév utca 6. szám alatti ingatlant (a továbbiakban: 
Szomszédos ingatlan) kisajátította. A Szomszédos ingatlanon található felépítményt az 
Önkormányzat lebontotta, és ott egy sétány kerül kialakításra. A kivitelezés jelenleg is 
folyamatban van. 



 

Scheili Mária Scheili Magdolna 
Tulajdonos 

Visegrád Város Önkormányzata 
képviseli: Eöry Dénes polgármester dr. Szabó Ferenc jegyző 

ellenjegyzésével 
Önkormányzat 

 
 
 

 

 
2. oldal, összesen: 5 oldal 

 
2. A Szomszédos ingatlannal szomszédos és a Tulajdonos I 7/12 arányú, Tulajdonos II. 

5/12 arányú tulajdonában áll a Visegrád, belterület 91/2 helyrajzi számú, természetben 
a 2025 Visegrád, Rév utca 8. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan). Az 
Ingatlanon található felépítmény és a Szomszédos ingatlanon található felépítmény 
szomszédos külső falai egymással egybe voltak építve. Ebből kifolyólag a Szomszédos 
ingatlanon található felépítmény lebontását követően az Ingatlanon található 
felépítmény Szomszédos ingatlan felé eső külső fala, homlokzata (a továbbiakban: 
Sétány felé néző falfelület) jelenleg vakolatlan. 

 
3. A kialakítandó sétányra figyelemmel – bár arra egyébként nem volna köteles – az 

Önkormányzat elvégzi az Ingatlan Sétány felé néző falfelületének vakolását (a 
továbbiakban: Munka) az alábbi műszaki tartalommal. 

 
A lábazaton a felépítmény belső padlójának szintjéig (kb. 1 méter magasságban) MB 
2K szigetelés felvitele két rétegben, alapozás Kiesol alapozó alkalmazásával. Ezt 
követően a lábazaton Baumit Sanova kültéri vakolatrendszer (előfröcskölő és szürke 
vakolat) elkészítése. A lábazat feletti falfelületre vakolatháló mechanikus rögzítése, 
amelyre Baumit Sanova kültéri vakolatrendszer kerül felvitelre. 

 
II. A MUNKA ELLENÉRTÉKE 
 

4. Az Önkormányzat kijelenti, hogy sem a Munka, sem a felhasznált anyagok 
ellenértékére nem tart igényt, a Munka elvégzésével felmerült minden költséget maga 
viseli. A Tulajdonos ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles. 

 
III. A MUNKA VÉGZÉSE 

 
5. A Tulajdonos vállalja, hogy a Sétányra néző falfelületet 2020. május 11. napjáig 

munkavégzésre kész állapotban az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A 
Tulajdonos köteles tűrni az Ingatlanán a munkavégzéshez szükséges esteleges 
átjárást, vagy Ingatlanának a munkavégzéshez szükséges egyéb használatát. A 
Tulajdonos tűrni köteles a Sétányra néző falfelületen a munkavégzést, és kijelenti, 
hogy a munkavégzéssel kapcsolatban birtokvédelmet nem fog kérni, azzal 
kapcsolatosan egyéb igénye nincsen. 
 

6. Az Önkormányzat a munkát a jelen szerződés 3. pontjában foglalt műszaki tartalom 
szerint végzi el. A Tulajdonos a műszaki tartalmat megismerte, azt elfogadja. 
 

7. Az Önkormányzat jogosult a munka megkezdése előtt állagfelmérést végezni, annak 
keretében fényképet vagy videofelvételt és az állagfelmérésről jegyzőkönyvet 
készíteni. Amennyiben készül, akkor a Tulajdonos köteles a jegyzőkönyvet aláírásával 
hitelesíteni. 

 
8. Az Önkormányzat a munkát 2020. május 31. napjáig végzi el. 

 
9. Az Önkormányzat az egyes munkafolyamatok végzéséhez jogosult harmadik fél 

közreműködését igénybe venni. 
 

10. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az általa beépített anyag a beépítéskor a 
Tulajdonos tulajdonába kerül, arra a későbbiekben semmilyen jogcímen nem tarthat 
igényt. 



 

Scheili Mária Scheili Magdolna 
Tulajdonos 

Visegrád Város Önkormányzata 
képviseli: Eöry Dénes polgármester dr. Szabó Ferenc jegyző 

ellenjegyzésével 
Önkormányzat 

 
 
 

 

 
3. oldal, összesen: 5 oldal 

 
11. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a munkavégzés során a Tulajdonos egyéb 

tulajdonának kíméletével jár el. 
 

12. Az Önkormányzat a munkaterületet tiszta, rendezett állapotban köteles visszaadni. A 
Tulajdonos köteles a munkaterület visszaadása során együttműködni és az elvégzett 
munkát az Önkormányzattól átvenni. 

 
13. Felek megállapodnak abban, hogy 12 hónap után egy közös bejárást tartanak, és 

közös szemén megnézik a falfelületet. 
 

IV. EGYÉB 
 

14. A Felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződésre a Ptk. szavatosasságra 
vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandók, mivel a Felek nem kölcsönös 
szolgáltatásokkal tartoznak egymás felé. 
 

15. A Tulajdonos kijelenti, hogy már jelen szerződés aláírást megelőzően megismerte a 
faldiagnosztikai szakértő és a Baumit képviselőjének szakmai álláspontját, és a Munka 
azok alapján került meghatározásra. A Tulajdonos kijelenti, hogy a Munka akaratának, 
ízlésének mindenben maradéktalanul megfelel. 
 
Tekintettel arra is, hogy a Tulajdonos ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles, a 
Tulajdonosnak az Önkormányzattal szemben minőségi vagy egyéb kifogása, igénye 
nincsen és ilyen igénnyel nem is élhet. 
 

V. EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉRTESÍTÉSI SZABÁLYOK, KAPCSOLATTARTÁS 
 

16. A Felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Ennek 
során a Felek minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen szerződés 
teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek. 
 

17. Minden értesítést, egyéb közlést, ami a jelen szerződés alapján megteendő vagy 
megtehető bizonyítható módon kell megtenni. Ha jelen szerződés kifejezetten más 
értesítési módot nem ír elő, akkor megfelelő bizonyító erejűnek tekintik a Felek az e-
mail üzenetet és a telefaxon küldött üzenetet is. 

 
18. Az egyes küldemények kézbesítése személyes átadás-átvétel útján, futárszolgálat 

útján, e-mailen, postai úton vagy más egyéb, a kézbesítés megtörténtét egyértelműen 
igazoló módon történhet. A postai úton történő kézbesítés esetén a küldeményeket 
ajánlott-tértivevényes postai küldeményként kell a Felek értesítési címére kell 
megküldeni. 
 

19. Az ajánlott-tértivevényes postai küldemény a kézbesítés megkísérlésétől számított 5. 
(ötödik) napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, „az 
átvételt megtagadta”, „a közvetett kézbesítő az értesítő átvételét megtagadta”, 
„elköltözött”, „ismeretlen helyre költözött” vagy egyéb, a postai szolgáltatások 
nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes 
szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai 
szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 
4.) Korm. rendelet szerinti olyan jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, amely azt 
igazolja, hogy a kézbesítés nem a feladónak felróható okból nem volt teljesíthető. 



 

Scheili Mária Scheili Magdolna 
Tulajdonos 

Visegrád Város Önkormányzata 
képviseli: Eöry Dénes polgármester dr. Szabó Ferenc jegyző 

ellenjegyzésével 
Önkormányzat 

 
 
 

 

 
4. oldal, összesen: 5 oldal 

 
Az e-mail útján küldött értesítés – ha a kézbesítés ettől eltérő időpontját más nem 
igazolja vagy jelen szerződés másként nem rendelkezik, akkor – az elküldés napján és 
időpontjában – ha az nem munkanap, akkor a következő munkanapon délelőtt 9:00 
órakor tekintendő kézbesítettnek. 

 
20. A Felek az értesítési címüket bármikor jogosultak egyoldalúan megváltoztatni, ebben 

az esetben azonban kötelesek erről a másik Félnek írásbeli értesítést küldeni. A jelen 
pont szerinti értesítés másik Fél általi kézhezvételéig csak a korábban megjelölt 
értesítési címre köteles az adott Fél az egyes értesítéseket és leveleket megküldeni. 

 
VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

21. Jelen szerződés módosítása – ha jelen szerződés másként nem rendelkezik – csak 
írásban érvényes. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt valamely rendelkezés 
érvénytelennek bizonyulna, vagy azzá válna, az a jelen szerződés egészére nem hat 
ki. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatályon 
kívüli vagy érvénytelenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz 
legközelebb álló szabállyal pótolják. 

 
22. A Felek megállapodnak abban, és a Tulajdonos kijelenti, hogy a Tulajdonos jelen 

szerződést nem jogosult egyoldalúan megszüntetni. 
 

23. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a jelen szerződés megkötése idején hatályban 
lévő egyéb magyar jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. 

 
A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Visegrád, 2020. május 11. 
 
 
 
 ………………………………………… ………………………………………… 
 Scheili Mária Scheili Magdolna Visegrád Város Önkormányzata 
 Tulajdonosok képviseli: Eöry Dénes polgármester dr. Szabó   

Ferenc jegyző ellenjegyzésével 
  Önkormányzat 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: Láng Anikó pénzügyi vezető: 
 
 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
1. 2. 
Olvasható név: Olvasható név:  
Lakcím: Lakcím:  
Személyi igazolvány szám: Személyi igazolvány szám:  
Aláírás: Aláírás: 


