
PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: Pápa Városi Polgármesteri Hivatalban, az aljegyző irodájában, az Ügyrendi és 

Összeférhetetlenségi Bizottság 2011. december 21-én 14.30 órai kezdettel tartott 

üléséről  

 

Jelen vannak: Dr. Péntek Árpád elnök 

 Bocskay László, 

 Dr. Hermann István, 

 Pingiczer Sándor és  

 Erőss Bulcsú, a bizottság tagjai  

  

 Kanozsiné dr. Pék Mária jegyző 

 Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

  

 Meghívottak a napirendi pontoknál feltüntetettek szerint. 

  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság 5 tagja közül 5 fő 

megjelent. Megkérdezi, hogy a meghirdetett napirenden kívül van-e egyéb javaslat.  

Miután egyéb javaslat nem érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett 

napirendet tárgyalja meg. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

64/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

A bizottság az ülés napirendjére vonatkozó indítványt 

elfogadja. 

 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi 

költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Menyhárt László gazdasági osztályvezető. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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65/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzatának 2012. évi 

átmeneti gazdálkodásáról 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a rendelet-tervezet 2. § 2. francia bekezdésében az 

„előirányzatát alapul véve” szövegrész helyébe „2011. évi előirányzata alapján 35.000 eFt-ig” 

szövegrész lép. A módosításra a sportegyesületek támogatása miatt van szükség, tekintettel 

arra, hogy ezzel kapcsolatos pályázatok benyújtására már a jövő év elején lehetőség lesz. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

66/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009. 

(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

A bizottság napirendjén lévő, helyi adókat érintő rendelet-tervezetek érdekegyeztetésével 

kapcsolatban elmondja, hogy a Veszprém Megyei Agrárkamra és a Kereskedők és 

Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége nem küldött véleményt, a Pápai 

Ipartestület és a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményét pedig ismerteti.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

67/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
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4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. 

(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Elmondja, a rendelet-tervezetben adminisztrációs hiba miatt elírás történt, a „2012. december 

12.” szövegrész helyesen „2011. december 12.” 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

68/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete az építményadóról szóló 28/2010. (XII.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezetet a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti 

Egyesületével is egyeztették, nyilatkozatukban a rendelet-tervezetekben foglaltakat tudomásul 

vették. 

 

Erőss Bulcsú képvielő 

A gépjárműtárolók ügyét az építményadóról szóló rendelet tárgyalja, de ha külön van 

gépjárműtároló adó, akkor miért ebben a rendeletben kell erről beszélni.  

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy a gépjárműtároló is építmény, ezért kell ebben a rendeletben szabályozni. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Kérdése, hogy akkor a magánszemélyek esetében is 1050 Ft/m²/év összeg lesz-e az adó, 

illetve, hogy 3500 körüli garázzsal számolnak Pápán? 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Az adó mértéke egységes lesz jogi személyek és magánszemélyek esetében is, valamint 

elmondja, hogy előzetesen 3500 ilyen építménnyel számoltak, de a bevallások és az 

ellenőrzések után lehet majd pontos adatokról nyilatkozni. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Kérdése, hogy az Ipartestület mely fóruma alakította ki a megküldött véleményt? 
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Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy a véleményt megfogalmazó levelet az Ipartestület elnöke írta alá, abból nem 

derül ki, hogy mely fórum tárgyalt róla. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megjegyzi az elnök felelőssége, hogy a belső szabályokat is figyelembe véve, a hatáskörében 

járjon el. 

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel 

nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

69/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a magánszemélyek kommunális adójáról 

 

Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezetet a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti 

Egyesületével is egyeztették, nyilatkozatukban azt mondták, hogy véleményük szerint a 

kisnyugdíjasoknak gondot okozhat az adó megfizetése, ezért kérték, hogy amennyiben 

lehetséges, szociális támogatás igénylésére legyen mód. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

70/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Menyhárt László gazdasági osztályvezető távozott a bizottság üléséről. 

 

 

7. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a 

fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 14/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásán jelen van Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető. 
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Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

71/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

Dr. Péntek Árpád elnök: 

Javasolja, hogy a meghívóban 14. sorszám alatt szereplő napirendről tárgyaljon a bizottság. 

 

 

14. Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Szervezeti 

és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása 

 

Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 

Elmondja, hogy az intézmény SZMSZ-ének módosítása szükséges volt egyrészt azért, mert az 

Önkormányzat szerződést kötött a Baptista Gyülekezettel a Családok Átmeneti Otthona 

szolgáltatás 14 főre történő biztosítása érdekében, másrészt pedig a Képviselőtestület emelt 

szintű férőhelyek átminősítéséről szóló döntése miatt kellett módosítani az SzMSz-t. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

72/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) 

önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdésének g) 

pontjában foglalt hatáskörében Pápa Város 

Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot 

az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.  
 

A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a határozatról 

tájékoztassa az érintett intézményvezetőt. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Dr. Péntek Árpád bizottsági elnök 

            Dr. Nagy Krisztina aljegyző  
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A szavazást követően Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető távozott a bizottság 

üléséről. 

 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a közterület használatról és a reklámozás 

rendjéről szóló 18/1994. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezetben adminisztrációs hiba miatt elírás történt, az 1. § ban az 

„V. fejezete” szövegrész „IV. fejezete” szövegrészre módosul. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

73/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz 

közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Szabó Gábor a Bakony Volán Zrt. forgalmi igazgatója és 

Horváth András köztisztviselő. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezetet a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti 

Egyesületével is egyeztették, az Egyesület az abban foglaltakat tudomásul vette. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat ellenében, tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

74/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

A szavazást követően Szabó Gábor forgalmi igazgató távozott a bizottság üléséről. 

 

 



 7 

10. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 

18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Megkérdezi, hogy mi az oka annak, hogy az előre megváltott sírhelyek díja magasabb. 

Megjegyzi, korábban is megkérdezte már ezt, de az ügyvezetőtől akkor nem kapott korrekt 

választ. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Véleménye szerint az előre megváltott sírhely esetében a sírhelynek a temetkezésig történő 

fenntartása miatt kell többet fizetni.  

 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel 

nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

75/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

11. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2011. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Kérdése, hogy kb. hány családot érint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatás, tekintettel arra, hogy a város szinte teljes területe csatornázott? Hozzáteszi, 

megfelelő, ha a holnapi ülésen kap erről tájékoztatást. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Pontos adatok jelenleg nem állnak rendelkezésére, a holnapi képviselőtestületi ülésen tud 

tájékoztatást adni a képviselőnek. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel 

nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

76/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 
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12. Közbeszerzési Szabályzat módosítása 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Horváth András köztisztviselő. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel 

nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

77/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselőtestületnek 

megtárgyalásra javasolja. 

 

 

13. Erőss Bulcsú önkormányzati képviselő önálló képviselői indítványa 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Szóban nem kívánja kiegészíteni indítványát. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

Tájékoztatja a bizottságot Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 11. §-ában foglalt 

szabályokról, mely szerint a képviselők az ülés napját megelőző 8 nappal a polgármesternél 

önálló képviselői indítványt terjeszthetnek elő, aminek tartalmaznia kell az indítvány tárgyát, 

szövegét, az előterjesztő saját kezű aláírását. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Az indítvány 2011. december 16-án érkezett.  

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Ezek szerint nem 8 nappal előbb érkezett, mellyel kapcsolatban megjegyzi, hogy az nem az ő 

hibája, hanem a Magyar Postáé. 

 

Dr. Hermann István képviselő 

Felveti, ha elkésett az indítvány, akkor érdemben már nem kell róla tárgyalni. Megjegyzi, 

hogy a Magyar Posta egyébként csodákra képes, egy levél kézbesítése akár több hétig is 

eltarthat. Ennélfogva érdemesebb lett volna behozni a levelet, mint postára adni. 

 

Pingiczer Sándor képviselő 

Álláspontja szerint az is felmerül, hogy a benyújtás mit jelent pontosan: a beérkezés napját 

vagy a postára adást jelenti-e? 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni 8 nappal előbb, ami álláspontja szerint azt 

jelenti, hogy meg is kell érkeznie addig az időpontig.  
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Erőss Bulcsú képviselő 

Megjegyzi, hogy egyébként többnyire nem tudják a képviselők, hogy mikor lesz a következő 

testületi ülés, így nehéz betartani az SzMSz rendelkezését. Az más kérdés, hogy most tudta az 

ülés időpontját, mivel azt a polgármester előzetesen bejelentette. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Véleménye szerint az indítvány érdemében sem felel meg az SzMSz-ben foglaltaknak, mert 

szövegszerűen nem tartalmazza azt, hogy a Képviselőtestületnek konkrétan miben is kellene 

döntenie. 

 

Erőss Bulcsú képviselő 

Szerinte ezt tartalmazza az indítványa, melynek az a lényege, hogy a közterület-felügyelet 

jelenlegi 6 fős létszámát emeljék fel 10 főre, tekintettel a feladatok mennyiségére. Egyébként 

azt a felügyelet vezetője is elmondta a 2001. áprilisi testületi ülésen, hogy a felügyelet 

optimális létszáma 8 fő lenne.  

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy az önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatban további kérdés, 

hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

78/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 

megállapította, hogy Pápa Város Önkormányzata 

Képviselőtestületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormányzati 

rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe 

vételével Erőss Bulcsú képviselő az önálló képviselői 

indítványt nem határidőben nyújtotta be. 

 

 

 

15. Közoktatási intézmények SZMSZ módosításának jóváhagyása 

 

 

Dr. Nagy Krisztina aljegyző 

Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Képviselőtestület 2011. november 24-i ülésén döntött a 

fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról, mely szerint a 

fenntartó kötelező feladatként jelölte meg az intézmények részére a többi tanulóval együtt 

nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, oktatását. Ennek 

megfelelően SzMSz módosításokat az intézményvezetők elkészítették. 

 

Dr. Péntek Árpád elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás és észrevétel 

nem érkezett. 
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Ezt követően a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

79/2011. (XII.21.) ÜB határozat 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága Pápa Város 

Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IV.14.) 

önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdésének g) 

pontjában foglalt hatáskörében  

 

1. a Városi Óvodák Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot az 

előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

2. az Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskola és 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Szabályzatot az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

3. a Munkácsy Mihály Általános Iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Szabályzatot az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

4. a Tarczy Lajos Általános Iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Szabályzatot az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

5. a Weöres Sándor Általános Iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Szabályzatot az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja. 

 

6. a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Szabályzatot az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja. 
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A Bizottság felkéri az Elnököt, hogy a határozatról 

tájékoztassa az érintett intézményvezetőt. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Dr. Péntek Árpád bizottsági elnök 

            Dr. Nagy Krisztina aljegyző  

 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke az ülést 15.10 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Péntek Árpád sk. Dr. Nagy Krisztina sk. 

 elnök aljegyző 


