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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 2019. április 15. napján a Városháza 112. számú helyiségében megtartott 

rendes üléséről.  

Jelen vannak:  

 Bodorkos Ádám - elnök 

 Nánási Tamás - bizottsági tag 

 Dr. Tálas-Tamássy Tamás - bizottsági tag 

 Molnár Tibor- bizottsági tag 

 Varga László - alpolgármester 

 dr. Kovács András - jegyző 

 Lengyel Anita - jegyzőkönyvvezető 

 Regős Zoltánné- Gólyafészek Bölcsőde vezetője - (2. napirendi pontnál) 

 Tóth Tamás - ifjúsági referens - (1.napirendi pontnál) 

Bodorkos Ádám: Szeretettel köszönt mindenkit az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
ülésén. Megállapítja, hogy négy fővel a bizottság határozatképes. Szanyi József előre jelezte 
távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Nánási Tamást, aki elfogadja azt. A 
kiküldött meghívótól eltérően az alábbi javaslat elfogadását tette fel szavazásra: első 
napirendi pontként kerüljön tárgyalásra a kiküldött meghívóban 9-es számmal jelölt napirend, 
másodikként a Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi önköltségszámításról szóló napirend, majd 
ezt követné a kiküldött meghívóban szereplő 3-as, 5-ös, 7-es, 8-as napirend tárgyalása, ezt 
követné a zárt ülés két anyagának megtárgyalása, majd utolsó napirendi pontként, nyílt 
ülésen kerülne tárgyalásra az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 
23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló napirend tárgyalása. Mivel több 
javaslat, hozzászólás nem érkezett a módosított napirendet tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
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Napirend 
 
1) Ifjúság támogatási lehetőségekről 

2) A Gólyafészek Bölcsőde és  Biatorbágy Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

2019. évi önköltségszámításáról 

3) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről  

4) SOS Krízis Alapítvány 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról 

5) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2019. I. negyedévben, szociális 

ügyekben hozott döntésekről 

6) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata által átruházott az önkormányzat saját 
halottjának nyilvánítása ügyében hozott döntésekről 

7) A 4. számú gyermekorvosi körzet ellátásra kiírt pályázat elbírálásáról (ZÁRT) 
8) A központi orvosi ügyelet ellátásra kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról (ZÁRT) 
9) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 
 

1) Ifjúság támogatási lehetőségekről 

 
Bodorkos Ádám: Véleménye szerint az összes pályázat közül az OKJ-és jogosítvány és a 
nyelvvizsga megszerzésének lehetősége lesz a legnépszerűbb pályázat. Javasolja, hogy a 
pályázati kiírásba kerüljön be, mint pályázati feltétel, hogy a pályázó legalább 3 éve 
biatorbágyi lakos legyen, illetve egy együttes keretösszeg kerüljön megállapításra, ami aztán 
a benyújtott pályázatokra kerül kiosztásra.  
 
Tóth Tamás: A mai napon az Oktatási Bizottság megtárgyalta a napirendet. A következő 
kiegészítésekre került javaslat a bizottság részéről:  

- minden támogatási lehetőség esetében a Támogató az Önkormányzat kerüljön 
megnevezésre  

- a 3-as és 4-es számú támogatási témákat összevontan javasolja megfogalmazni 
(ifjúsági tehetség gondozási alap esetében a zene és a művészet téma 
összevont egységbe szerkesztve kerüljön kiírásra, új feltételként jelenjen meg 
az a feltétel, hogy a civil pályázaton nyertes pályázók, nem indulhatnak a 
pályázaton 

- alkotó műhely bérleti díja is kerüljön bele, mint pályázható kör, pályázható 
költség,  

- a művészeti témakörben pályázók esetében kerüljön benyújtásra a pályázó 
szakmai életének, munkájának, kiállításaik bemutatása 

- a kizáró okok közül kikerülne az előző támogatás elszámolás,  
- a költségek mértékei kerüljenek bele, számszerűsített formába jelenjen mega 

támogatási összegek megjelölése 
- szociális rászorultság kérdése, a benyújtandó dokumentumok meghatározása 
- a kiírás időpontja is kerüljön megfogalmazásra. A folyamatosnál évente x 

alkalommal döntsön a testület vagy átruházott hatáskörben a szakbizottság 
feladatai közé kerüljön át. 
 

Nánási Tamás: Sok apró módosítási javaslata volt az Oktatási Bizottságnak. Ezen 
javaslatok alapján készül egy módosított javaslat, amiről az április 25-ei képviselő-testületi 
ülésen döntés születhet. A módosításokkal együtt április 23-án, 14 órakor rendkívül ülésén 
meg egyszer tárgyalná a napirendet a bizottság. 
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dr. Kovács András: Kérdései vannak mind a támogatási formát, mind a rendeleti formát 
illetően. Az anyag hiányos, jelenleg csak pályázati felhívások vannak az előterjesztés 
mellékletében. Így az sem világos, hogy minden évben kiírásra kerül-e, vagy csak egyszeri 
alkalomról van szó. Nem tisztázott, hogy egy összeget kap a pályázó vagy havi ösztöndíjas 
rendszerben jut támogatáshoz, nem látja tisztázottnak azt sem, hogy milyen kifizetéssel. Mi 
van azzal a pályázóval, aki nem éri el a 18. életévét, ki ír alá helyette, ki vállal 
kötelezettséget. Kérdés az is, hogy a képviselő-testület mindenképpen úgy szeretné kiírni, 
hogy nem lesz rendeletbe foglalva, hanem csak pályázati kiírások lesznek. A költségvetés 
során egy millió forint maradt ifjúság támogatásra. Amennyiben nem elég, ki kell egészítse a 
bizottság. Javasolja a támogatási formák rendeleti formában való megjelenését.  
 
Bodorkos Ádám: Tóth Tamás a következő bizottsági ülésre ki fog dolgozni egy programot, 
ami a költségeket is tartalmazza már. Egyeztetni kell még róla, ez látszik. 
 
Tóth Tamás: Az egyik pályázati kiírásnál volt még egy módosító javaslat, ami szerint a 
testvértelepülések fiatalokat célzó programok ne mint előnyt élvező feltétel, hanem mint 
pályázati cél jelenjen meg. A jegyző úr kérdéseire nem fog tudni választ adni, mert annyi 
kérdés volt, hogy nem tudta lejegyzetelni sem. De egyeztetni természetesen tudnak róla. Az 
oktatási bizottság javaslata volt, hogy ne rendeleti formába, hanem pályázati rendszerbe 
kerüljön összeállításra az anyag.  
 
Bodorkos Ádám: Számára furcsa, hogy a házon belüli egyeztetés hiányában kerül a 
bizottság elé az anyag. Kéri, hogy az előzetes egyeztetést követően kerüljön a bizottságok 
elé.  
 
Nánási Tamás: Nem tudják azt, hogy a leendő képviselő-testület mit akar kezdeni ezekkel a 
pályázatokkal, ezt most ez a testület szeretné. Kb. 3 hónapja foglalkozik ezzel a kérdéssel a 
bizottság, többször merült fel a rendeleti formába való foglalása, de nem kaptak arra választ, 
hogy miért kell rendeletbe foglalni. Legutóbbi bizottsági ülésen határozatba foglalva kérték, 
hogy a Polgármesteri Hivatal teljes mértékben támogassa az előterjesztés elkészülését. 
Mindenképpen azt javasolja, hogy egy gyorsabb megoldást válasszanak és a folyamatos 
pályázati megoldás mellett felmerült a bizottsági ülésen az, hogy a képviselő-testület 
átruházott hatáskörbe átadja az Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe a pályázatokról 
való döntési jogot. Ha meglehet oldani rendelet nélkül, annak örülnek, a szerződések 
elkészítését pedig az erről szóló rendeletben foglaltak szerint javasolják. Két pályázatnál is 
felmerül a szociális rászorultság kérdése- kéri a segítséget, hogy mi az, ami a kiírásba 
beépíthető.  
 
Pomaházi Krisztina: Javasolja, hogy a fogalmak tekintetében a szociális törvényre 
hivatkozzon a pályázati kiírás, mert az nagyon jól körül határolja, hogy mit jelent a 
jövedelem, mi az, ami nem számít jövedelemnek. Mindenképpen a Bursa Hungarica 
pályázathoz hasonlítja, hisz ott is van egy szociális rászorultság, ifjúságot érint és pályázat. 
Ott az Egészségügyi Bizottságnak van egy határozata vagy belső eljárás rendje, ami alapján 
pozitív döntés születhet. A pályázati kiírásban is szerepeltetik, az egy főre jutó jövedelem 
igazolást. 
 
Bodorkos Ádám: Tóth Tamástól kérdezi, hogy világos-e, összeállítható-e ez az anyag vagy 
kerüljön át a következő havi ülésére?  
 
Tóth Tamás: Szerinte tartható az április 23-ai dátum. Amennyiben átvételre kerül a Bursa 
Hungarica formájára, akkor abszolút működhet a dolog.  
 
Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, javaslat, észrevétel nem érkezett az alábbi 
módosításokkal tette fel szavazásra a határozati javaslatot. Az Oktatási Bizottság 
javaslataival, kiegészítve az, hogy az egyéb nem iskolai rendszerű végzettségeknél kiírt 
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pályázatnál a pályázó minimum 3 év biatorbágyi lakcímmel rendelkezzen, továbbá kerüljön 
egy együttes keretösszeg beállításra a 4 pályázati kiíráshoz.  
 

Szavazás: 

 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 

 Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

48/2019. (IV. 15.) határozata 

Az Ifjúság támogatási lehetőségekről  

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta az ifjúság támogatási lehetőségeiről szóló előterjesztést és az 
alábbiakban módosított határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testület felé. 
 
1) Az Oktatási és Kulturális Bizottságon javaslatként megfogalmazottakkal a bizottság 

egyetért, elfogadásra javasolja azokat. 
 
2) Az egyéb nem iskolai rendszerű végzettségekhez kiírt pályázat benyújtásának feltételei 

közé kerüljön be, hogy pályázatot csak az adhat be, aki minimum 3 éve biatorbágyi 
lakos 

 
3) A 4 támogatási formára vonatkozóan kerüljön meghatározásra egy együttes keretösszeg 

 

 

2) A Gólyafészek Bölcsőde és Biatorbágy Város Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2019. évi önköltségszámításáról 

Regős Zoltánné: Szeretne egy módosítási javaslattal élni, amire a Pénzügyi Osztályvezető 

Asszony hívta fel a figyelmét, mely szerint igazodnia kell az ASP rendszerhez a havi térítési 

díj nettó összegének. Kéri, hogy az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 13/2008.(10.03.) Ör. számú rendelet 1. számú mellékletében szereplő bruttó 

fizetendő térítési díj 485 Ft/fő/nap összeg helyett nettó 381Ft/fő/nap összeg szerepeljen és a 

táblázat utolsó oszlopa – bruttó díjakat tartalmazó- kerüljön törlésre.  

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett, ezért a 

módosított határozati javaslatot tette fel szavazásra.   

 
 
Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

49/2019. (IV. 15.) határozata 
 

A Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi önköltség számítási szabályzatának elfogadásáról 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde 2019 évi önköltség számítási 
szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy a határozati 
javaslatot az alábbiak szerint javasolja elfogadásra:   
 
1) A Gólyafészek Bölcsőde 2019. évre megállapított szolgáltatási önköltsége: 1.420 948,- 

forint; 
 
2) „A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. § (1) bekezdése 

szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a gyermekétkeztetés kivételével - a 
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított 
támogatás különbözete.” - 2019. évre a térítési díj napi összege, átlag 21 nappal 
számolva – 6.178,- Ft/fő/nap; 

 
3) a Gyvt 147.§ (4) bekezdés alapján a fenntartó az intézményi térítési díját 515,- 

Ft/fő/napban állapítja meg. 
 

4) Az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési díjakról 13/2008.(10.03.) Ör. 
számú rendelet 1. számú mellékletében szereplő bruttó fizetendő térítési díj 485 
Ft/fő/nap összeg helyett nettó 381Ft/fő/nap összeg szerepeljen és a táblázat utolsó 
oszlopa – bruttó díjakat tartalmazó- kerüljön törlésre. 

 

A határozat melléklete a Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi önköltség számítási szabályzata. 

 
 

3) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről  

 
Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Megemlítésnek méltónak tartja, hogy sor került a központi 
ügyelet új rendelőjének a megnyitására. Ezt azért tartja szükségesnek megemlíteni, mert 
december 26-án 15 éve volt, hogy megindult a központi orvosi ügyelet Biatorbágyon. Több 
állomása volt, amikor is 24 órás ügyeletté alakult. Ez a rendelő komplexum országos 
viszonylatban is a színvonalasak között van. Ehhez teszi hozzá, hogy miközben a körképben 
3 oldal foglalkozik sporttal, majd egy negyedoldalas cikk szól csak a 15 éves évfordulójára és 
az új ügyeleti rendelő átadásáról. Mindenkire rábízza ennek a minősítését. Az EFI-ben tett 
látogatáson elhangzott a három nemzedék pályázata, amiről nem tud semmit. Kérdése, hogy 
került-e pályázat benyújtásra? A Vekop-7.22. számú pályázattal mi a helyzet?  
 
dr. Kovács András: A választ nem biztos, hogy meg tudja adni. Tájékoztatásként elmondta 
a bizottság tagjainak, hogy az ügyelet vezetője telefonon tájékoztatta arról, hogy egy új 
sürgősségi autó került Biatorbágyra a napokban. A röntgen átcsoportosításáról szóló 
szakmai kollégiumi vélemény támogató. A közbeszerzésre vonatkozó összefoglaló 
tájékoztató az EKR rendszerben megjelent, várható a jövő hónapi döntés.  
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D. Tálas-Tamássy Tamás: Április közepe van, december 31-ig a beruházásnak meg kell 
valósulnia. Aggódik a határidő betartása miatt. Amennyiben nem valósul meg a 
röntgenbeszerzés, lesz egy negatív tapasztalat. 
 
 

4) SOS Krízis Alapítvány 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Mivel több hozzászólás, javaslat, észrevétel 
nem érkezett, az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

52/2019.( IV.15. ) határozata 
 

 
Beszámoló az S.O.S Krízis Alapítvány 2018. évi tevékenységéről  

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú mellékletben 
foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja az S.O.S Krízis Alapítvány 2018. évi 
tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. 
 
 
A beszámoló a határozat melléklete tartalmazza. 

 

5) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2019. I. negyedévben, 

szociális ügyekben hozott döntésekről  

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Mivel több hozzászólás, javaslat, észrevétel 
nem érkezett, az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

 
Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottságának 
51/2019. (IV.15.) számú határozata 

 
 

a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2019. I. negyedévben, szociális ügyekben 
hozott döntésekről szóló beszámoló jóváhagyásáról 

 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2019. I. negyedévben, 
szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót.  
 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelettel 
módosított, az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. 
(10.30.) Ör. számú rendeletének 3. § (3) bekezdése, valamint Biatorbágy Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) Ör. számú 
rendeletének 27. §, valamint 47. §-ában foglaltak alapján Biatorbágy Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a beszámolót jóváhagyja. 
 
 
6) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata által átruházott az önkormányzat saját 
halottjának nyilvánítása ügyében hozott döntésekről 
 

Bodorkos Ádám: Ismertette a tájékoztatót és jelezte, hogy egy név kétszer szerepel az 
előterjesztés táblázatában. Kéri annak módosítását. Mivel több hozzászólás, észrevétel, 
javaslat nem volt, a vitát lezárta és az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 
 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének  
Egészségügyi és Szociális Bizottságának  

52/2019. (IV. 15.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata által átruházott az önkormányzat saját halottjának 
nyilvánítása ügyében hozott döntésekről   

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 2018. évben átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri döntéseket az önkormányzat saját halottjának nyilvánítása ügyekben. 

 
A bizottság nyílt ülését 17:56 perckor felfüggesztette és zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
A bizottság 17:58 órakor folytatta nyílt ülését.  

 
 



8 
 

9) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
dr. Kovács András: Egy rendelet van és egy határozati javaslat. A határozati javaslat a 
Herceghalommal történő együttműködési megállapodásról szól, mely szerint az új 4. körzet 
gyermekorvosa látja majd el az ottani feladatokat is, mint csatolt település. Május hónapban 
a rendelet-módosítás ismét a bizottság elé kerül azzal az indokkal, hogy a Tópark 
lakóparkba beköltözők címképzése miatt azt a részt is be kell emelni a rendeletbe.  
 

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt, a vitát lezárta és az 
Együttműködési megállapodásról szóló eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.   

Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének  
Egészségügyi és Szociális Bizottságának  

55/2019. (IV. 15.) határozata 
 
 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról- Herceghalom Község önkormányzattal 

kötendő Együttműködési Megállapodásról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 
23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról- Herceghalom Község 
önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodásról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslatot az alábbiak szerint javasolja elfogadásra:  

1) Biatorbágy Város Önkormányzatának 4. számú gyermekorvosi körzet működési 
(ellátási) területe Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) számú 
rendeletben meghatározott területére terjed ki, mely magába foglalja Herceghalom 
Község gyermekorvosi körzetét, mint csatolt település;  

2) egyetértését adja ahhoz, hogy Herceghalom Község Önkormányzat gyermekorvosi 
körzetének székhelyeként 2051 Biatorbágy, Petőfi utca 39. kerüljön meghatározásra; 

3) felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodás  
aláírására. 

 

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt, a vitát lezárta és a 
rendelet-módosításról szóló eredeti javaslatot tette fel szavazásra.   

Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor az alábbi határozatot hozza: 
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Biatorbágy Város Képviselő-testületének  
Egészségügyi és Szociális Bizottságának  

56/2019. (IV. 15.) határozata 
 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
javaslatot. 

 
Bodorkos Ádám: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a bizottság munkáját és 
az ülést 17 óra 58 perckor bezárta a bizottsági ülést.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

 

 

 

                  Bodorkos Ádám                                                         Nánási Tamás 
                          elnök                                                                    bizottsági tag 


