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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 2686/2013. 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottságának 

2013. május 28-án tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
Jelen voltak: Csernák Csilla Ügyrendi Bizottság elnöke, 
 Dr. Puliusné Sárdi Mária Ügyrendi Bizottsági tag (2 fő bizottsági tag) 
 Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
 Barna Sándor képviselő 
 Dr. Vancsura István polgármester 
 
Külön megjelentek: Ajtai Elemérné CNÖ elnök 
 Bartucz István településüzemeltetési munkatárs 
 Borsi Sándorné vagyongazdálkodási csoportvezető 
 Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
      
Napirendi pont tárgyalása közben érkezett bizottsági tag: Győri István Ügyrendi Bizottsági 
tag 
 
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 15:10 órakor megállapította, hogy a bizottság határo-
zatképes, a 3 Ügyrendi Bizottsági tagból 2 tag volt jelen. A bizottsági jegyzőkönyv aláírására 
Dr. Puliusné Sárdi Máriát javasolta. 
Megkérdezte Dr. Puliusné Sárdi Máriát, hogy elfogadja-e a felkérést. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Elmondta, a 8. napirendi pont tárgyalását előre szeretné hozni, zárt ülés keretében tárgyalni. A 
2. és 3. napirendi pont levételét javasolta, mert az ülés előtt kapták meg az előterjesztést. 
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Győri István a bizottság tagja 15:12 órakor megérkezett az Ügyrendi Bizottság ülésére, 
így a jelenlévő bizottsági tagok létszáma: 3 fő. 

 
 
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés Farkas Zoltán és felesége első lakáshoz jutás jogcímén biztosított kamat-

mentes kölcsön visszafizetésének elengedése iránti kérelem tárgyában (zárt ülés) 
Előterjesztő: Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
2. Tájékoztató a Képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos jogsértő gyakor-

lat tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 
 

3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban tartandó igazgatási szünet tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
4. Előterjesztés az ortopédiai szakrendelés kérdéséről 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
5. Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014.évi létszámkeret túllé-

pése tárgyában 
Előterjesztő: Kiss Mária, óvodavezető 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
6. Előterjesztés a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megálla-

podás-tervezet tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
7. Előterjesztés a Tiszaalpári Könyvtár Szabályzatainak módosítása tárgyában 

 Előterjesztő: Sztakó Ildikó, könyvtáros 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
9. Egyéb bejelentések 
 

Az Ügyrendi Bizottság 15:13 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 
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2.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Tájékoztató a Képviselő-testület és bizottságai működésével kapcsolatos 
jogsértő gyakorlat tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
15:22 órakor folytatta a nyílt ülést. Átadta a szót polgármester úrnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A levélben leírtakat javasolta fogadják meg. Tegyenek ígéretet arra, hogy jövőben a jogsértő 
gyakorlatokból tartózkodnak. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Elmondta, a rendeletmódosítások polgármester és jegyző aláírásával kerülhetnek kiküldésre. 
Nézzék meg most is hogyan ment ki, a polgármester neve mellé s.k. került, az aljegyző neve 
mellett még az is hiányzik. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Kétségtelen, hogy igaz. Mióta itt van azon munkálkodik, hogy minden a megfelelő időben és 
módon kerüljön kiküldésre. Az is igaz, hogy a dolgozók túl vannak terhelve, sokszor este 
20:30-ig itt vannak. Ezért is csúsznak a munkák. Utolsó pillanatra halasztódnak a fontos dol-
gok. Addig nem fog tudni helyre állni, amíg ezen nem segítenek és elsősorban hivatali mun-
kát látnak el, nem pedig a kft-nek munkálkodnak. Egyre több a munka, ő sem bírja. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Szó szerint az áll a levélben, hogy amit beküldenek a kormányhivatalba, annak kell aláírva 
lennie, nem pedig annak, amit a testület elé terjesztenek. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
További hozzászólás nem történt, a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_______________________________________________ 
 
 

3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban tartandó igazgatási szünet tárgyá-
ban 
Előterjesztő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
2013. július 22 – augusztus 25. között nyári igazgatási szünet és 2013. december 23 – decem-
ber 31. téli igazgatási szünet kerülne elrendelésre. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Értelmét nem látja. A télen is többen voltak bent, mint bármikor. Módosító javaslatként el-
mondta a téli időpontot hosszabbítsák meg 2014. január 5-ig, mert január 1-je szerdára esik és 
véleménye szerint 2 napra ne jöjjenek be a dolgozók azon a héten. Így akkor a hatályvesztés 
időpontja is január 6-ra módosulna. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Elfogadja, ha a testület is beleegyezik. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor nem 
folyik munka a hivatalban. Ha elfogadásra kerül a rendelet, követni fogja egy jegyzői utasítás, 
hogyan kell lekoordinálni azt, hogy mindig legyen valaki a hivatalban. A szabadságok nagy 
részét ilyenkor kell kivenni. A létszám nagyobb a megengedettnél, de a helyettesítés még 
mindig megszervezhetetlen. Képesítés és képzettség kérdése és teherbírás kérdése is. Nem 
győzte hangsúlyozni, a dolgozók túl vannak terhelve. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a Barna Sándor által tett módosítással az igazgatási szünet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
31/2013.(V.28.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Pol-
gármesteri Hivatalban tartandó igazgatási szünet tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta 
és elfogadta a Polgármesteri Hivatalban tartandó igazgatási szünetet. Javasolta a Képviselő-
testületnek elfogadásra. 

_______________________________________________ 
 
 

4.) Napirendi pont: 
Tárgy: Előterjesztés az ortopédiai szakrendelés kérdéséről 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadta a szót Dr. Vancsura István polgármesternek. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
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Elmondta, úgy gondolja erre legcélszerűbb valamelyik orvosi rendelőt igénybe venni. Az or-
vosokkal egyeztetni kell. A Taricska doktor úrnak két rendelője is van, az egyiket véleménye 
szerint erre a célra rendelkezésre bocsáthatja, egyeztetés szükséges. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Ő is úgy gondolta, hogy mindenképpen egyeztetés szükséges az orvosokkal. A házi orvosi 
rendelő a legalkalmasabb rá. Az újfalusi rendelőt nem ajánlja, mert a lakosság nagyobb része 
ezen a részen van, többen el tudnának jönni. Az időpontot pedig a szakemberekkel kell meg-
beszélni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Havonta, kéthavonta elegendőnek tartja a rendelést. Mivel kft-ről van szó, nem tudja van-e 
szerződésük az Országos Egészségügyi Pénztárral, a segédeszközök szabadárasak-e? Illetve a 
rendelés költségeit kérdezte. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az ellátás ingyenes. Jogszabály írja elő a segédeszközökre milyen támogatás jár. Ugyanúgy 
mint a házi orvosokra és a gyógyszerekre, ugyanaz vonatkozik erre is. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Pontosan le kell írni a lakosságnak milyen gyógyászati segédeszközöket lehet náluk megvásá-
rolni és milyen támogatással. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
A Prima-Protetika Kft-nek van Alpárral kapcsolata, mert kampányszerűen szoktak a közgyó-
gyellátási igazolvánnyal rendelkezőknek cipőt készíteni. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A továbbiakban egyeztetésre fog sor kerülni a rendelő és a rendelés tekintetében. Szavazásra 
bocsátotta az ortopédiai szakrendelés elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
32/2013.(V.28.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az orto-
pédiai szakrendelés kérdésének tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az ortopédiai 
szakrendelés kérdését megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadás-
ra. 

_______________________________________________ 
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5.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014.évi lét-
számkeret túllépése tárgyában 
Előterjesztő: Kiss Mária, óvodavezető 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Az előterjesztés tartalmazza a létszámigényeket a jövőben. A törvény előírja, 20%-al a fenn-
tartó engedélyével túllépheti a létszámkeretet az óvoda. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
A napokban lehetett hallani, még csak előterjesztés a parlamentben, hogy azok a 3-5 éves 
közötti gyerekek, akik nem mennek óvodába, bizonyos feltételekkel a családi napközit – mint 
óvodapótló intézményt - igénybe vehetik. Egyelten kikötése óvónő alkalmazása. Jelenleg nem 
érinti a települést, de változhat a létszám. Nemrég kereste fel a családi napközi vezetője azzal 
az információval, hogy pályázatot írtak ki, jelentős összegre lehet pályázni. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az óvoda 2013/2014. évi létszámkeret túllépésének elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
33/2013.(V.28.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tün-
dérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014. évi létszámkeret túllépése tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tündérrózsa 
Napközi Otthonos Óvoda 148/2013. számú beadványát megvitatva a 2013/2014. nevelési évre 
engedélyezi a törvény szerinti maximális csoportlétszámok 20%-kal történő túllépését. Java-
solta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_______________________________________________ 
 
 

6.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Előterjesztés a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműkö-
dési megállapodás-tervezet tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
Barna Sándor, képviselő: 
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Felhívta a figyelmet az együttműködési megállapodás sem került kiküldésre, ezért javasolta 
ne tárgyalják a napirendi pontot, a pénzügyi bizottságnak is javasolni fogja. A továbbiakban 
amely anyag nem kerül kiküldésre az ülés előtt 24 órával, javasolni fogja annak levételét. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Továbbította az előterjesztés elkészítését, mert szabadságon volt. Kiküldték Csernus doktor 
úrnak is, mert jelezte szeretné egy pályázattal kapcsolatos dologgal kibővíteni. Nem kapták 
meg. Annyit tudott mondani jogi változtatások történtek benne, az időközben bekövetkezett 
jogszabályi változások kerültek átvezetésre, a belső ellenőrzés kapcsán megállapított hiányos-
ság került megoldásra és a múltkori testületi határozat döntése lett átvezetve, semmi más új-
donság nincs benne. Ha így nem megfelelő, akkor tegyék át a következő testületi ülésre. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Ha jól emlékszik a pályázathoz kellene az együttműködési megállapodás. 
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Úgy gondolta érvényben van még az előző megállapodás. Kérte ne legyen megelőlegezve az 
együttműködési megállapodás, mert ő még csak nem is látta.  
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Elismerte a hivatal vezetése, hogy hibázott. A régi érvényben van, úgy gondolta a pályázathoz 
megfelelő. Lehet a következő testületi ülésen tárgyalni. Nem kiszúrásból nem kapta meg az 
elnök asszony sem és a képviselők sem.  
 
Ajtai Elemérné, CNÖ elnök: 
 
Nem az aljegyző asszony személyét akarta megbántani, csupán közölte az előterjesztés nem 
tartalmazza a valóságot. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Az előterjesztés a valóságot tartalmazza csak nem látta senki, mert 98%-ban van elkészítve. 
Vegyék le napirendről. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Elmondta úgy gondolja az a szerződés nem került eléjük. A működés feltételei nem lettek 
előterjesztve. Javasolta a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a CNÖ-vel kötendő együttműködési megállapodás napirendi pont elha-
lasztását a következő testületi ülésre. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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34/2013.(V.28.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás tárgyalásának elnapo-
lását megtárgyalta és elfogadta. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

_______________________________________________ 
 

 
7.) Napirendi pont: 

 
Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Könyvtár Szabályzatainak módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Sztakó Ildikó, könyvtáros 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 

 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
A szabályzat első fele olvashatatlan, össze vannak folyva a betűk. Hozzászólásokat várt. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Nem gondolja, hogy lenne benne hiba. Ildikó mindig gondos és pontos munkát végez. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Kérdése volt tudja-e valaki jön-e Sztakó Ildikó a Pénzügyi Bizottság ülésére. Mivel nem tudta 
elolvasni, szeretne kérdezni tőle néhány dolgot. Szeretné legközelebb, ha e-mailben küldenék 
el az előterjesztéseket. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ezt szeretné kérni mindenkitől, mert nagymértékben megkönnyítené a munkát.  
 
Puliusné dr. Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Spórolás tekintetében biztosan célszerűbb lenne. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Ő szeretné kérni, hogy mindent papíron az utolsó darabig küldjenek ki. Így sem kéri felét sem 
annak, amit lehetne, legalább akkor ezt kapja meg. Az SzMSz másolatát is kérte, még mindig 
nem kapta meg. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Azt javasolta ne szavazzák meg, mert nem tudták elolvasni. 
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Barna Sándor, képviselő: 
 
9 féle dolgot kellene megszavazni. Nagy felelősség lenne olvasatlanul dönteni róluk.  
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a könyvtár szabályzatai tárgyalásának elnapolását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
35/2013.(V.28.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tisza-
alpári Könyvtár Szabályzatainak módosítása tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tiszaalpári 
Könyvtár Szabályzatainak módosítása tárgyalását elnapolta. Javasolta a Képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

_______________________________________________ 
 
 

8.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István, polgármester 
Előadó: Csernák Csilla, a bizottság elnöke 
 

Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Átadta a szót polgármester úrnak. 
 
Dr. Vancsura István, polgármester: 
 
Türelmet kért, nem találta. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Megelégedését fejezte ki. Mindet végig olvasta, szépen le van vezetve és hozzáírva a végre-
hajtás. Nagyon jó. Továbbá kérte az aljegyző asszonyt, hogy a napirendi pontok legyenek 
szétosztva a csoportvezetők között és az ő felelősségük legyen, hogy azt a pontot terjesszék 
eléjük a megfelelő módon. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A feladatok szét vannak osztva szeptember óta, de nagyon sok munkájuk van, nem fér bele 
idejükbe. Mindaddig lesznek ilyen hibák, mert túl vannak terhelve. Kérte érezzék át helyzetü-
ket, ne bízzák meg őket olyan feladatokkal, amelyek nem az ők hatáskörük, mint pl. a kft. 
adminisztrációja. Van kerete a kft-nek, vegyen fel titkárnőt. 
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Barna Sándor, képviselő: 
 
Ő ebben nem olyan biztos, mert az a képviselő-testület kft-je. 
 
Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Független önálló jogi személy van pénzügyi kerete. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Az előző ülésen kért a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság beszámolójáról egy pótlást. Kér-
dése volt hol van, megküldték-e. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A május 14-i ülés anyagai között van. 
 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásának elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
36/2013.(V.28.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a lejárt 
határidejű határozatok tárgyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a lejárt határ-
idejű határozatok tárgyában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 48.§ (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva a következő 
döntést hozta: 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta, 
és az írásbelivel egyezően elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtását. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 

_______________________________________________ 
 
 

9.) Napirendi pont: 
 
Tárgy: Egyéb bejelentések 

 
Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Egyéb bejelentés nem történt, ezért a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

_______________________________________________ 
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Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
További hozzászólás nem történt, ezért az Ügyrendi Bizottsági ülést 16:06 órakor bezárta. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

/:  Csernák Csilla  :/                                        /:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/ 
                a bizottság elnöke                                                        bizottsági tag 
 


