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Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága nyílt ülésén.  

 

A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. gróf Andrássy Gyula termében 

 

A Bizottsági ülés ideje: 2020. július 7. napján 

 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság részéről megjelentek: 

                      Sebes Péter bizottsági tag    

                      Lukács Tamás bizottsági tag 

                      Ujjné Schneider Hedvig bizottsági tag 

                      Dobai Istvánné bizottsági tag 

                       

Az ülésről távol maradt: 

                      Csernai Ferencné bizottsági tag 

                      Róth József bizottsági tag 

                      Balogh Ernő bizottsági tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott:  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja 

dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

                        Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

                        Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző 

                        Tagainé Fabók Tímea osztályvezető 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

                        Buka Gabriella 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az Ügyrendi és 

Nemzetiségi Bizottság határozatképes, mert 7 tagból 4 tag jelen van egyben az ülést megnyitotta. 

Megkérdezte az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével 

kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat. Mivel észrevétel, javaslat nem volt, az ülés 

napirendjeit szavazásra bocsátotta.  

 

Az ülés tervezett napirendi pontjait a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.  

 

 

S  z  a  v  a  z  á  s :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelen lévő 4 tagja, 4   igen 

szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta. 

 

Napirend: 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő:dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 
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2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Képviselő-testületének a gyermekjóléti 

alapellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete módosítására  

Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról 

szóló 34/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete módosítására 

           Előterjesztő: dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 

rendeletének megalkotására 

Előterjesztők:Szamosvölgyi Péter polgármester és dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

5. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő:Szamosvölgyi Péter polgármester 

6. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálatára 

Előterjesztő:dr. Rózsahegyi Ferenc jegyző 

7. Előterjesztés a képviselő-testület 2020. évi II. félévi munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 

 

 

1. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyzőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke javasolta a Sátoraljaújhely 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

4/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását és 

szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 4 tagja, 4  igen 

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága  

8/2020.(VII.7.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018.(III.29.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 
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2. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Képviselő-testületének a 

gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete 

módosítására  

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyzőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza azt az 

indokot, ami a rendelet módosításban szereplő módosításokat takarja. Elmondta, hogy 2015. év óta 

nem volt nyersanyagnorma emelés az óvodai intézményekben és az általános iskolai 

intézményekben sem. Elmondta, hogy mindkét esetben két javaslat érkezett egy alacsonyabb illetve 

egy magasabb összegre. A javaslatban a magasabb összeg szerepel. Elmondta, hogy 

tájékoztatásképpen összehasonlították más települések rendeletében szereplő összegekkel és még az 

előterjesztés javaslatában szereplő összegek így is alacsonyabbak más településekhez képest.  

 

Kérdések, vélemények: 

 

Sebes Péter bizottsági elnök:Elmondta, hogy tart az emelésektől, mert intézményvezetőként látja, 

hogy a szülőknek a kevés is néha nagyon sok. Javasolta, hogy a két ajánlat közül az alacsonyabbat 

fogadja el a bizottság. 

 

Dobai Istvánné bizottsági tag: Elmondta, hogy az általános iskolában, míg az állami támogatás 

révén ingyen étkeznek vagy 50%-os kedvezménnyel, addig igénybe veszik az étkezést, de már 

középiskolában nagyon kevesen, mert ott már 100%-ot kell fizetni. Véleménye szerint is az 

alacsonyabb összeget javasolja elfogadni, és ha látják, hogy a gyerekek nem éheznek, újra 

napirendre kerülhet az emelés. Elmondta, hogy így is hátralék keletkezik az étkezési díj 

befizetéséből, amit nem lehet behajtani. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző:Elmondta, hogy az élelmezés vezetőknek képtelenség 

kihozni a jelenlegi normákból étkezés költségét ezáltal túllépésük keletkezik és ki kell egészíteni az 

intézmények költségvetéseit.  

 

Sebes Péter bizottsági elnök:Elmondta, hogy megérti az intézmények oldalát is, mert nehéz 

mennyiséget és minőséget biztosítani a gyermekeknek alacsony összegből. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető:Elmondta, hogy jogszabály írja elő a kalória mennyiségét és, 

hogy mennyi  tápértéket kell biztosítani a gyermekeknek. Elmondta, hogy a térítési díj alapja az egy 

étkezési adagra jutó nyersanyag költség. Elmondta. hogy a konyháknak minden hónapban a norma 

szerinti felhasználásukhoz képest 20-30 százalékos túllépésük van.  

 

Lukács Tamás bizottsági tag: Elmondta, hogy a Pénzügy Bizottság ebben a napirendi pontban nem 

döntött egy későbbi bizottsági ülés alkalmával fogja megtárgyalni a térítési díj emelését az 

alacsonyabb összeggel történt számítás alapján. 

 

 

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke javasolta 

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testületének a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását alátámasztó 

dokumentumban szereplő alacsonyabb összeggel és szavazásra bocsátotta javaslatát. 
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S  z  a  v  a  z  á  s  :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 4 

tagja, 4  igen szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága  

9/2020.(VII.7.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekjóléti 

alapellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete módosításáról  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati 

rendelete módosítására vonatkozó előterjesztést alátámasztó dokumentumban foglalt 

alacsonyabb ősszeggel javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

 

 

 

3. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról 

szóló 34/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyzőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke javasolta a Sátoraljaújhely 

Város Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 34/2016.(XI.24.) önkormányzati 

rendelete módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 4 tagja, 4  igen 

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága  

10/2020.(VII.7.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 

34/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete módosításáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Képviselő-

testületének a helyi iparűzési adóról szóló 34/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete 

módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el.  

 

 

4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 

rendeletének megalkotására 
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Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte Tagainé Fabók Tímea osztályvezetőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke javasolta a Sátoraljaújhely 

Város 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására vonatkozó előterjesztés 

elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 4 tagja, 4  igen 

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

11/2020.(VII.7.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 

megalkotásáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

2019. évi zárszámadásáról szóló rendeletének megalkotására vonatkozó előterjesztést 

fogadja el. 

 

 

 

5. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte Tagainé Fabók Tímea osztályvezetőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Tagainé Fabók Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a 2020. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet megtárgyalása eltér a szokásostól, mert a költségvetési rendelet értelmében 

és a jogszabályi előírások alapján is évente négyszer kell módosítani a költségvetési rendeletet,  

általában ez az időpont az április 30. napján lévő adatokhoz igazodott. Elmondta, hogy a módosítás 

tényleges módosítást tartalmaz, mert a koronavírus hatással volt az önkormányzat költségvetésére. 

Elmondta, hogy a gazdasági helyzet alakulása következtében a költségvetésben 300 millió forint 

hiány szerepel. Elmondta, hogy nagyon nehéz progrosztizálni a bevételek alakulását. Elmondta, 

hogy az önként vállalt feladatokat csökkenteni kell hiszen a saját bevétel a helyi adók tekintetében 

400 millióval csökken, illetve az intézmények saját bevételei is csökkennek majdnem 100 millió 

forinttal. Elmondta, hogy itt elsősorban a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpontra gondol, hiszen 

400 millió forint az intézmény költségvetése bár márciusban nulla forintot gondoltak az intézmény 

tárgy évi bevételének, de a jelenlegi költségvetés 200 millió forint bevétellel számol, reméli 

teljesülni is fog. Elmondta, hogy az önkormányzat nem tudja olyan mértékben csökkenteni a 

kiadásokat amilyen mértékben csökken a bevétel. Elmondta, hogy az önkormányzat hitelkeretét 

felemeltél 140 millió forintról 300 millió forintra, ami biztosítja a bérek kifizetését. Elmondta, hogy 

ÖNHIKI  pályázattal 29 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Elmondta, hogy az 
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önkormányzatok évente kétszer adhatnak be rendkívüli önkormányzati támogatásra igényt és 

vannak egyéb támogatások illetve pályázatok, melyekkel az önkormányzat élni kíván. Elmondta, 

hogy a 2021. évi költségvetési törvény, mely elfogadásra került mely az önkormányzatok részére 

nem előnyös. Elmondta, hogy a tervezetben szerepelt egy három éves futamidejű kedvezményes 

hitel felvételi lehetőség, mely az önkormányzatoknak módosításra került olyan módon, hogy az éves 

likviditási hitel, melyet az önkormányzatok 12 hónap alatt törlesztenek vissza arra lehetőséget ad a 

jogszabály, hogy 18 hónap alatt kerüljön visszafizetésre, melyhez nem kell kormány engedély. 

Elmondta, hogy a bevételek között szereplő gépjárműadó elvétele éves szinten 35 millió Ft. kiesést 

jelent, a 2021. évi költségvetési törvényben úgy szerepel, hogy már 100% állami bevétel és nem is 

kapják vissza az önkormányzatok. Elmondta, hogy az idegenforgalmi adó is csökkent bár annak a 

mértéke nem jelentős az önkormányzat költségvetésében, de az is érezhető. Elmondta, hogy az 

iparűzési adó tekintetében 100 millió forint volt a tervezetben, de most 600 millió forint szerepel, 

mert a Hatósági és Közterületfelügyeleti Osztály felmérést végzett a nagyobb adózónál az 

adófizetési szándékukról, hogy milyen időpontban és milyen mértékben teljesítik a befizetést. 

Elmondta, hogy a cégek 50%-a jelzett vissza,ezáltal 120 millió forint, ami biztosan befizetésre kerül. 

Elmondta, hogy optimista a befizetésekkel kapcsolatban, mert látható volt a visszajelzésekből, hogy 

mindenki 2020. év május 31. napjára koncentrált, bár az iparűzési adó fizetési kötelezettségét a 

jogszabály lehetővé tette a cégeknek, hogy 2020. év szeptember 30. napjáig teljesítsék, de 

szeptember 15-ig előre fizetési kötelezettségük is van, amiről viszont kevés cég nyilatkozott.  

 

 

Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke javasolta a Sátoraljaújhely 

Város Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadását és 

szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 4 tagja, 4  igen 

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

12/2020.(VII.7.) határozata 

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy Sátoraljaújhely Város Képviselő-

testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

 

6. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálatára 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyzőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Elmondta, hogy az előterjesztéshez csatolva lett a teljes 

Szervezeti és Működési Szabályzat. Elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza a lényeges 

módosításokat, amelyek beépítésre kerültek a Szervezeti és Működési Szabályzatba. A módosítás 

okait röviden ismertette, melyek között szerepelt az építéshatóság jogkör átkerült a Megyei 
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Kormányhivatalhoz így a Műszaki és Vagyongazdálkodási Osztálytól kerültek ki 

feladatok, továbbá a Titkársági és Anyakönyvi Osztály vezetője munkakörének megváltozása vonta 

maga után az osztály feladatainak besorolását illetve teljes körűen át lettek tekintve az osztályok 

feladat körei és ahol szükséges volt frissítésre kerültek a feladatok, és bővítésre kerültek a 

tevékenységet meghatározó törvények. 

 

 Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke javasolta a Sátoraljaújhelyi 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó 

előterjesztés elfogadását és szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 4 tagja, 4  igen 

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

13/2020.(VII.7.) határozata 

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatáról 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést fogadja el. 

 

7. Előterjesztés a képviselő-testület 2020. évi II. félévi munkatervének elfogadására 

 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Megkérdezte Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyzőt, hogy van-e 

kiegészíteni valója az előterjesztéssel kapcsolatban. 

 

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna aljegyző: Nem volt kiegészíteni valója az előterjesztéssel 

kapcsolatosan. 

 

Kérdések, vélemények: 

 

Sebes Péter bizottsági elnök: Elmondta, hogy a március óta ezek az első bizottsági ülések és 

reméli, hogy ez a tervezet megvalósul és minden hónapban meg tudják tárgyalni az aktuális 

előterjesztéseket.  

 

Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Sebes Péter a bizottság elnöke javasolta a képviselő-

testület 2020. évi II. félévi munkatervének elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadását és 

szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

 

S  z  a  v  a  z  á  s  :  Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság szavazáskor jelenlévő 4 tagja, 4  igen 

szavazattal, - egyhangúlag -  az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 

14/2020.(VII.7.) határozata 

a képviselő-testület 2020. évi II. félévi munkatervének elfogadásáról 
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi és Nemzetiségi 

Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület 2020. évi II. félévi 

munkatervének elfogadásáról szóló előterjesztést fogadja el. 

 

 

 

Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el Sebes Péter Bizottsági elnök megköszönte a 

részvételt és a bizottság zárt ülésen folytatta munkáját. 

 

 

 

K. m. f. 

 

           

 

 

             Dobai Istvánné  sk.                                                                      Sebes Péter sk. 

         Jegyzőkönyv-hitelesítő           Bizottság elnöke 

 

                                                                                                        

                                                                                                            

 

 

 

 


