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Nagyközségi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
T i s z a a l p á r 
Szám: 4277/2013. 
 
 
 

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

2013. október 24-én tartott üléséről. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal kistanácsterme 
 
Jelen voltak: Bolláné Csernák Csilla a bizottság elnöke, 
 Dr. Puliusné Sárdi Mária (2 fő) 
 Spádáné dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző 
  
Külön megjelentek: Barna Sándor, képviselő 
 Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető 
      
Jegyzőkönyvvezető: Török Annamária 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. 15:13 órakor megállapította, hogy a bizottság 2 fővel 
határozatképes. Polgármester úr jelezte, hogy nem tud részt venni a bizottsági ülésen. Hitele-
sítőnek Dr. Puliusné Sárdi Máriát javasolta. Megkérdezte Dr. Puliusné Sárdi Máriát elfogadja-
e a felkérést. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Elfogadta a felkérést. 
  
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta a 
napirendi pontokat és azok sorrendiségét. 
 
 
 Napirendi pontok: 
 
1. Előterjesztés a határidőn túli ügyiratok kapcsán készített belső ellenőrzési jelentés intézke-

dési terve tárgyában (zárt) 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
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Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök / Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
 

2. Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásról szóló 
23/2012. (XII.01.) Ör. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 
 

3. Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi II. féléves 
költségvetése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási cso-
portvezető 
 

4. Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat mó-
dosítása tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 
 

5. Egyéb bejelentések 
 

 
Az Ügyrendi Bizottság 15:14 órakor zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 

 
Az Ügyrendi Bizottság 16:29 órakor nyílt ülés keretében folytatta tovább munkáját. 

 
 
2.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásról 
szóló 23/2012. (XII.01.) Ör. módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök / Borvák Erzsébet igazgatási csoportvezető 

 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az elkészült kiegészítést. 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Amiket tegnap átbeszéltek minden benne van, de az adósságkezelésnél 10% lenne az önkor-
mányzati rész. Szükségesnek tartotta elmondani nagyon kevés összeget jelent egy személyben 
és 18 hónapra. Végeztek felmérést az év elején, 75 családot érintene. Nem tudja beleírta-e de 
adósságkezelési tanácsadáson is részt kellene venniük. A családsegítősnek az oktatáson részt 
kellene venni, az oktatás költsége 150.000,- Ft. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Sokan vannak olyan családok, amelyeknek nagy segítség. Viszont van egy olyan érzése, hogy 
ezzel vissza is lehet élni. 
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Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Hangsúlyt adna neki, hogy ez nem egy klasszikus támogatási forma. A számla alapján és egy-
ből a közműszolgáltatóhoz érkezik a tartozás. Tehát nem lehetséges a visszaélés. A számla 
alapján fogják az összeget átutalni. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Nem ezt érti ez alatt. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Bizony ki kell menni környezettanulmányra, együtt kell működni a családsegítővel, mert eb-
ből lehet feltérképezni, hogy szándékosan elhanyagolt adósság-e vagy pedig betegség egyéb 
körülmény miatt halmozódott fel. Közpénzekről van szó, törvényesen kell eljárni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Igen, csak nagyon nehéz bebizonyítani, hogy szándékosságról van-e szó. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Erzsi szokta is jelezni, hogy némely ügyfélnél szándékosság van, amit meg is beszéltek, sőt 
még feljelentés is volt hasonló probléma miatt. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Kamatmenetes kölcsön a 2012-es évben rengeteg tartozás van. Le kell terhelni az ingatlant. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Megerősítette vannak vissza nem fizetett kölcsönök régről. Újak nincsenek. Azóta már szigo-
rítva lettek a feltételek. Azon vannak, hogy behajtsák azokat. Sajnos néhány el is úszik. Fel-
merülhet a jelzálog biztosítás, de erre vonatkozik a jogszabályrendszer. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az újonnan bekerült kiegészítés elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
66/2013.(X.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a szociá-
lis rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 23/2012.(XII.01.) 
Ör. számú rendelet 11.§. (1) – (4) bekezdésének hatályán kívül helyezése tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 23/2012.(XII.01.) Ör. szá-
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mú rendelet 11.§. (1) – (4) bekezdésében szabályozott rendszeres szociális segélyre való jogo-
sultságot a megalkotandó új önkormányzati szociális rendeletében nem szabályozza, hanem 
hatályon kívül helyezi. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Eredetileg az volt megbeszélve, hogy ne legyen kamatmentes kölcsön. Javasolta, hogy legyen, 
esetleg a jövedelemhatáron lehetne szűkíteni. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
A határozattervezetbe benne van, amely szerint úgy lett átfogalmazva, hogy az eredeti rende-
let 2013-as módosítása szerinti értékkel kerüljön bele. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Akkor is mondta, de most is elmondja, hogy a jövedelemhatáron lehet majd gondolkodni, ne 
háromszorosan legyen, hanem differenciálva legyen. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Jogos. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Nem tilos jogilag. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
3-szorosa volt eddig. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Elfogadható-e a javaslat, hogy erre vissza kellene térni, mert egy szövegezést kitalálni és abc 
variációkat leírni nem olyan egyszerű. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Forintosítani is lehetne. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Megpróbálkoznak a variációkkal. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Kérte, a következő bizottságira készüljön el a módosítás. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
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Szavazásra bocsátotta a kamatmentes kölcsön szabályozásának elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
67/2013.(X.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága átmeneti 
segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön nyújtásának 
szabályozása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága azt a döntést 
hozta, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
23/2012.(XII.01.) Ör. számú rendelet 22.§– 27.§-aiban szabályozott kamatmentes kölcsön a 
megalkotandó új szociális rendeletben úgy kerül szabályozásra, ahogyan az eredeti rendeletet 
4/2013.(II.21.) számú Ör. rendeletével módosította Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Egységesen 150%-130% az alsó határa, de ő azt javasolta differenciáljanak. Maradjon ami 
volt eddig. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
68/2013.(X.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az ön-
kormányzati segély és ezen belül az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 
hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély szabályozása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága azt a döntést 
hozta, hogy a megalkotásra kerülő új szociális rendeletében az önkormányzati segély esetén 
az ellátás esetében az egy főre számított havi családi jövedelemhatár úgy kerül megállapításra, 
hogy az a családban élő nagykorú személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 130 %-a (jelenleg 37.050,-Ft), egyedül élő személy esetében pedig az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a (jelenleg 42.750,-Ft). Különös méltányos-
ságból a segély akkor is megállapítható, ha a jövedelemhatár ezt 5%-kal meghaladja. 
Tartósan fennálló rendkívüli élethelyzetben, elemi kár vagy életveszély esetén a családi jöve-
delemhatárok megállapításánál, illetve a segély maximális összegének meghatározásánál a 
jelenlegi szociális rendeletünk szabályai az irányadóak. 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, azt a döntést 
hozta, hogy az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megálla-
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pított önkormányzati segély összege úgy kerül megállapításra, hogy annak legmagasabb ösz-
szege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 15%-a, de elérheti annak teljes 
összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyez-
teti. Javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Felhívta a figyelmet, rosszul van írva a vizsgálja szó. Vizsgáltassa szó kell helyette. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Ahogy a testület változtatta a határokat, mindig azt remélték többen fognak beleesni. Ennek 
alapján nem várható, hogy nagyon megugrana a kérelmezők száma. Ehhez még hozzáteszi, 
hogy januárban fog a törvény hatályba lépni. Az alanyi jogú közgyógyellátásokat eléggé ki-
szélesítették. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
A méltányossági közgyógyellátást egy az egybe meg kell szüntetni, mert a tiszaalpári 
Vancsura család érdekeit szolgálja. Húzzák le és adjanak szociális alapot képezve segélyt. 
Alanyi jogon kapják meg, intézze a járás. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Lehetne akkor, amit már az előbb is javasolt, hogy abc határozat-tervezeteket írjanak. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a méltányossági közgyógyellátás szabályozásának elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
69/2013.(X.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a méltá-
nyossági közgyógyellátás szabályozása tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága javasolja Ti-
szaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az előző évek adatainak 
kigyűjtése után vizsgáltassa meg a költségvetési vonzatát, és ennek tükrében tárgyalja meg azt 
a javaslatot, hogy a legutolsó helyi szabályozás szerinti méltányossági közgyógyellátásra való 
jogosultság feltételei maradjanak meg, kivéve az egyéni gyógyszerkeret határa, amely az 
öregségi nyugdíjminimum 25 %-ára (jelenleg 7.125,-Ft) fog változni. 
 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta az adósságkezelési szolgáltatás bevezetésének elfogadását. 
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Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
70/2013.(X.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az adós-
ságkezelési szolgáltatás bevezetésének kezdeményezése tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága azt a döntést 
hozta, hogy a megalkotásra kerülő új szociális rendeletében az adósságkezelési szolgáltatás 
bevezetésének lehetősége szabályozásra kerüljön. Javasolta a Képviselő-testületnek elfoga-
dásra. 

__________________________________________________ 
 
 
3.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. évi II. 
féléves költségvetése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vancsura István polgármester 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök / Herczegné Bálint Katalin vagyongazdálkodási cso-
portvezető 

 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a társulás költségvetésének elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
71/2013.(X.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Szociá-
lis és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. II. félévi  költségvetésének elfogadá-
sa tárgyában  
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az írásbeli 
előterjesztésben foglaltakat a csatolt mellékletekkel együtt megtárgyalta, és a Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás 2013. II. félévi költségvetését elfogadta. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
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4.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-
zat módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna aljegyző 
Előadó: Bolláné Csernák Csilla elnök 

 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Ismertette az előterjesztést. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Úgy tudja szakszervezet működik. Vagy nem működik? 
 
Borvák Erzsébet, igazgatási csoportvezető: 
 
Működik. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Azért nem venné ki belőle, mert a köztisztviselőkről jogszabály szerint működhet ilyen. Ha 
kiveszik, akkor előáll, hogy akadályozza az érdekképviseletet. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Azért kérdezte, mert készített már jó néhány szabályzatot. Ő is tett bele olyat, amit aztán kifo-
gásolt a Szociális Gyámhivatal, hogy nem célszerű beletenni olyat, ami nem is létezik. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Igen, kategórikusan nem is, kijelentő módban nem. Ha kiveszi lehet az elején probléma. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Felmerült a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy túl sok dolog van átruházva a köztisztviselőkre 
általában. Ebben részben egyet értett. Az átruházott jogokat pontosan felsorolja. Amiben nem 
ért egyet az a javaslattételi pont a 35. § (2) bek. b) pontjába, amiben az van, hogy ők csinálják. 
A csoportvezető elvégzi a köztisztviselők minősítését. Szerinte ezt is a javaslattételibe kellene 
szerepeltetni. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Ez munkáltatói jog, de átruházható. Az elektronikus felület ezt a lehetőséget adja és megadha-
tó, hogy ki csinálja. Kijelölhető vezető, de köztisztviselő is. Határidők vannak megszabva. 
Másik indok, hogy ez a legjobb lehetősége a csoportvezetőnek ahhoz, hogy mindennapos in-
formációt gyűjtsön az ügyintézőről. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
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Szeretné, ha vezető csinálná. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Lehet javasolni. Egyet értett a bizottsági elnök úrral, hogy át kell dolgozni az SzMSz-t. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nem lehet összehasonlítani két intézményt. Náluk is volt ilyen, de nem hozta kellemetlen 
helyzetbe a helyettesét, hogy ezt az értékelést ő csinálja meg. A legfelsőbb vezetőnek ismer-
nie kell a dolgozóit. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Vitatkoznia kell. Igen, vezetőnek lenni nem egy diadalmenet. Nem biztos, hogy nagyon jó 
dolog, vannak kellemetlen feladatok. Egy csoportvezetőnek tudni kell számon kérni. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Nem így látja. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
De bizony. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Annyit beszél. De 221 ügyirat késve van elvégezni. Furcsának találja, hogy a vezető ezt nem 
veszi észre. 
 
Dr. Puliusné Sárdi Mária, a bizottság tagja: 
 
Ezen túl vannak. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Tudja, hogy ki kell szolgálnia polgármester urat. Nem az ő érdekeit kellene szolgálnia. A 
kormány világosan megmondta a feladatokat. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
Addig, amíg nincs normális polgármester, addig ez mindig is probléma lesz. Nem vállalná az 
aljegyzőséget, ilyen polgármester mellett. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Amikor ő idekerült a szervezett bűnözés jeleit tapasztalta. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
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Most is megvan. 
 
Győri István, a bizottság tagja: 
 
Most is ugyanezt tapasztalja. A víziközmű társulatnál is ez megy. Eladták az óvodát, egy fo-
rint bevétel sincs belőle. Felelőtlen gazdálkodás. 
 
Barna Sándor, képviselő: 
 
A cél, hogy minél zavarosabb helyzet legyen. 
 
Spádáné Dr. Pelsőczi Kovács Marianna, aljegyző: 
 
Megértettem, hogy arra lett felhívva, hogy álljon fel a székből. Meg fog előbb utóbb történni. 
Amit ő törvénysértésnek észlel, annak a torkára lép. Ez így van polgármester úr felé is. 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Szavazásra bocsátotta a hivatal szmsz-ének elfogadását. 
 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – elfogadta 
az alábbi határozatot: 
 
72/2013.(X.24.) sz. Ügyrendi bizottsági határozat 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a Tisza-
alpári Polgármesteri Hivatal új szervezeti és működési szabályzatának elfogadása tár-
gyában 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága az írásbeli 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és az abban foglaltakat, valamint a mellékletként 
csatolta Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal együtt elfogadta és jóváhagy-
ta. A Szervezeti és Működési Szabályzat a kihirdetést követő napon lép hatályba. Javasolta a 
Képviselő-testületnek elfogadásra. 

__________________________________________________ 
 
 
5.) Napirendi pont: 
 

Tárgy: Egyéb bejelentések 
 
Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Hozzászólás nem történt, ezért a napirendi pont tárgyalását lezárta. 

__________________________________________________ 
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Bolláné Csernák Csilla, a bizottság elnöke: 
 
Mivel további hozzászólás nem történt és több napirendi pont nem volt, az Ügyrendi Bizott-
ság ülését 16:29 órakor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
                /:  Bolláné Csernák Csilla  :/                                /:  Dr. Puliusné Sárdi Mária  :/ 
                        a bizottság elnöke                                                  a bizottsági tagja 
 

 


