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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes Javasolta, 
hogy a 2012. június 27-i testületi ülés elé kerülő alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg és 
véleményezze a bizottság.  
 
 

I. 4. Beszámoló a kunszentmiklósi Okmányiroda dunavecsei alirodájában végzett 
              feladatokról, a működtetés költségeiről  
II. 7. a)  Javaslat a költségvetési rendelet módosítására 

     III.      7. b) Javaslat a Szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet véleményezésére 
     IV.      7. c) Javaslat az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 

        rendelkezések hatályon kívül helyezésére 
     V.       7. e) Javaslat a Közbeszerzési Terv módosítására 
     VI.      7. f) Javaslat a civil szerveződések jövőbeni elszámolásának módjára 

VII.  7. i) Javaslat Apostag-Dunavecse Területfejlesztési Kft. 2011. évi 
                       beszámolójának megtárgyalására 
 
A bizottság tagjai a felsorolt napirendeket 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
határozathozatal nélkül elfogadták, így megkezdődött azok egyenkénti tárgyalása. 

 
I. Napirend:  
    4. Beszámoló a kunszentmiklósi Okmányiroda dunavecsei alirodájában végzett 

  feladatokról, a működtetés költségeiről  
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Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A beszámolót mindenki megkapta. Sok mindent taglal, előre vetítik, hogy milyen törvényi 
változások várhatók, az ő információik szerint nem tudják még a sorsukat. Szerepelnek a 
beszámolóban statisztikai adatok, kerestem a honlapon a tavalyi beszámolójukat, de nem 
találtam. Össze szerettem volna hasonlítani, hogy a forgalom hogyan alakult. Így nekem nem 
sokat mond a beszámoló. 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
 Információm szerint 2013. január 1-jétől az okmányirodai dolgozók kormánytisztviselők 
lesznek. Így a jelenleg fennálló rendszer meg fog szűnni. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Korábban volt kezdeményezés az okmányiroda működtetésével kapcsolatban, kérdésem 
milyen információ van erre vonatkozólag? 
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Olyan válasz érkezett, hogy a közelgő átalakítások miatt nem támogatnak bennünket.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A gazdálkodási csoportvezetőtől kérdezem, hogy van-e arra vonatkozóan információ, hogy 
hogyan fog alakulni az első félév a költségek szempontjából? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Olyan adattal tudtam szolgálni a kolleganőknek, hogy 2010. év elszámolására 2011. évben 
került sor, akkor kb. 1.600 ezer forintot utaltunk át. Ezen kívüli irodaszer költségek vannak 
220 ezer forint értékben.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
A fűtés és a világosítás is benne van? 
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A kimutatott költségekben nincs benne. 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Azt lehet mondani, hogy 3 millió forint megmarad évente.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Október 31.-ig fogják megkeresni az érintett önkormányzatokat, meg kell kötni a 
szerződéseket az ingó és ingatlan vagyon átadásáról. Ha mégsem kötődne meg a szerződés, 
akkor november 15.-től elveszik. Kötelesek vagyunk azokat az eszközöket átadni, amiket 
használtak eddig is.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Elég bizonytalan, hogy miként fog alakulni az iroda, valószínű működni fog, mint 
kormányablak. Javaslatot teszek arra, hogy a benyújtott beszámolót fogadjuk el. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a beszámoló elfogadásával? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
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53/2012. (VI.25.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Beszámoló a kunszentmiklósi Okmányiroda dunavecsei 
 alirodájában végzett feladatokról, a működtetés költségeiről  
 
 
            
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a Beszámoló a Kunszentmiklós-i 
Okmányiroda Dunavecse-i alirodájában végzett feladatokról, a működtetés költségeiről szóló 
előterjesztést és az elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
II. Napirend: 
      7. a) Javaslat a költségvetési rendelet módosítására 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Magát a rendelet-tervezetet és a szöveges magyarázatot is táblázat formájában megkaptuk. A 
legtöbb tétel arról szól, hogy mivel a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat elkülönül, 
ezért lettek ilyen átcsoportosítások. Pályázati pénzeszközzel kapcsolatos átvezetésekre került 
sor.  
 
Elnök asszony megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az anyaggal kapcsolatban? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az önerő támogatása mellett a szakrendelő pályázatánál hátra volt az ÁFA kompenzáció. 
Biztos emlékeztek rá be volt állítva egy összeg a költségvetésünkbe, ezzel szemben közel 10 
millió forinttal kevesebbet állapítottak meg, ami a költségvetésünkből hiányozni fog. Ez ezért 
volt, mert senki előtt nem volt ismert a számítási metódus. Azt gondolom, hogy ezzel a 
ténnyel tudjuk indokolni, hogy miért is akarunk ÖNHIKI-re pályázni szeptemberben. Azt 
gondolom, hogy már most tudunk a pályázat benyújtásáról dönteni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ebben a módosításban az említett ÁFA kompenzáció nem szerepel.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a költségvetési rendelet-
tervezet elfogadásával? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
54/2012. (VI.25.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének a módosítására 
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          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének módosításáról  (2) szóló előterjesztést az és azt elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület számára.    
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
III. Napirend: 
     7. b) Javaslat a Szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet véleményezésére   

 

 

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az Oktatási és Szociális Bizottsági ülésen a rendelet-tervezet megtárgyalásra került. A 
rendelet módosítására a törvényi változások miatt kerül sor, amit jónak talált az előző 
bizottság, hogy bekerült olyan elem, hogy az ingatlanok helyzetének vizsgálatával 
szankciónálni lehet a segélyeseket. Magyarán elő van írva a tervezetben, hogy az ingatlanát 
hogyan kell karbantartania, gyomtalanítania a háza előtt és ha ezt nem teszi, akkor milyen 
szankciók vonatkoznak rá. Az Oktatási és Szociális bizottság javasolja, hogy az 
önkormányzat ellenőrzi az említett ingatlan karbantartást évente minimum egy alkalommal. A 
szöveges részben úgy szerepel, hogy ellenőrizheti.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a határozat-tervezet 
elfogadásával? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal szavaztak. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a rendelet-tervezet 
elfogadásával a módosítás alapján? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 
55/2012. (VI.25.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Javaslat a Szociális ellátásokról szóló rendelet-tervezet véleményezésére   
            
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a Szociális ellátások természetbeni nyújtása tárgyú 
határozat-tervezet elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 
 
2./ A bizottság a szociális ellátásokról szóló rendeletet elfogadásra javasolja az alábbi 
módosítással: 
- 4. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek betartását a Polgármesteri Hivatal 
   a) Hatósági Osztály vezetője, 
   b) szociális igazgatási ügyintéző ellenőrzi évente minimum egy alkalommal.  
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3./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
IV. Napirend: 
      7. c) Javaslat az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési  

              rendelkezések hatályon kívül helyezésére 

    
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Aljegyző asszony pontosan leírta, hogy jogszabályi változások miatt kell hatályon kívül 
helyezni azokat a rendeleteinket, amelyekben vannak erre vonatkozó pontok. A szabs. 
Törvény 254. § (2) bekezdése elrendeli, hogy az önkormányzatok 2012. május 31. napjáig 
kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott 
szabálysértési rendelkezéseket. Megyénkben 11 településen történik a szabálysértési ügyek 
intézése, a dunavecsei lakóhellyel rendelkező személyek esetében Kunszentmiklóson a 
Munkaügyi Központ Kirendeltségében. Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a rendelet-tervezet 
elfogadásával? 
 
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 
56/2012. (VI.25.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Javaslat az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési  
rendelkezések hatályon kívül helyezésére 
            
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az Önkormányzati rendeletekben meghatározott 
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése tárgyú rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület számára. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
  
V. Napirend: 
     7. e) Javaslat a Közbeszerzési Terv módosítására 

 

 

Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A februárban elfogadott közbeszerzési tervünkben nem szerepelt semmi féle tétel és mivel 
örvendetes módon nyert a bölcsődei pályázat ezért kell módosítani a tervünket. A kiírás 
alapján láthatjuk, hogy 2012. augusztusában kerül kiírásra. Azért kerül két sorban 
feltüntetésre, mert a 8.972 eFt. az eszközbeszerzés a 95.416 eFt. az építés összege.  
 
Elnök asszony megkérdezi, hogy ki ért egyet a Közbeszerzési terv módosításával? 
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A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 
57/2012. (VI.25.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Javaslat a Közbeszerzési Terv módosítására 
 

            
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a Közbeszerzési terv módosítását elfogadásra javasolja 
a képviselő-testület számára. 
 
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
VI. Napirend: 
      7. f) Javaslat a civil szerveződések jövőbeni elszámolásának módjára       

 

 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Korábban is tájékoztatást kaptunk arról, hogy megváltoztak a törvényi feltételek, hogy hogyan 
lehet támogatni a civil szervezeteket. Korábban is tudomásunkra jutott, hogy mind a sport, 
mind a nem bejegyzett civil szervezetek támogatása megváltozik a szabályok szerint. Ezzel 
kapcsolatban elkészült a szabályzat és támogatással kapcsolatos mellékletek, melyek nagyon 
részletesek és valahol tükrözik azt a korábbi igényt, amit támasztottunk az előterjesztő elé. Ez 
alól két dolog lesz kivétel, amit külön kell tárgyalnunk, nevezeten a sport és azok a civil 
szerveztek, amelyek nincsenek bejegyezve.  
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy korábban – az idei évben is úgy volt – hogy március 
31.-ig történt meg a támogatás elbírálása. Ezt a szabályzatba úgy módosítottuk, hogy június 
30-ig kell a pályázatokat benyújtani, erre azért volt szükség, mert OBH nyilatkozat szükséges 
hozzá, amit viszont május 31.-ig kell benyújtani. Ezért úgy gondoltuk, hogy a felhasználási 
időszakot is átcsúsztatjuk a következő év március 31-ére, eddig lehet a támogatási összeget 
felhasználni.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Ez azért nem jó így, mert az már másik költségvetési év.  
 
Erdélyi László a bizottság külső tagjai 
Ezzel az a baj, hogy csak a II. félévben használhatja fel a pénzt, vagy meg kell előlegezni az 
első félévit.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az önkormányzati európai uniós támogatásokat is meg kell előlegezni.   
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Véleményem szerint a támogatási összeget december 31.-ig kellene felhasználni, mert így a 
költségvetésbe tervezhetetlen és a beszámolóval is gond lenne.  
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Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
A kettő nem függ teljesen össze, a civil szervezetnek a törvény szerinti beszámolási 
kötelezettsége és támogatási összeg felénk való elszámolása nem közvetlen kapcsolódik 
össze.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Az nem mindegy, hogy melyik szervezet milyen arányú támogatottságot kap. Ezzel azt 
akarjuk elérni, hogy ne csak az önkormányzattól várjon el támogatást, hanem más forrásból is 
próbáljon meg bevételre szert tenni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Teljesen igazságosan nem tudunk eljárni, mert aki nincs bejegyezve, annak más lesz a 
helyzete. Más kérdésem is volt, melyet a gazdálkodási csoportvezetővel meg is beszéltünk. A 
támogatásba elszámolásra került a buszhasználat. Nagyon szépen leírjuk a szabályzatba az 
ingatlanjaink átengedésének leszabályozását, viszont a buszhasználatot nem szabályozzuk. A 
gazdálkodási csoportvezető elmondása szerint erre nincs külön szabályozás.  
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
A 17. pontba egy mondattal leszabályozzuk a buszhasználatot.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Ez idáig az volt a szokás, hogy a busz számlázási díjtételének a nettójával csökkentettük a 
támogatási összeget.  
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Kérdésem, hogy mi legyen a dátummal? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Az én javaslatom az, hogy a támogatási összeget december 31.-ig lehessen felhasználni.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet azzal, hogy a Szabályzat 10. 
pontjában a támogatási összeg felhasználási határideje december 31.-re módosuljon, illetve 
kiegészüljön a 17. ponttal, amely a busz használatot szabályozná? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavazott.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A határozati javaslatban nincs benne, hogy ki hozza a döntést és hová adja be a kérvényt. Így 
szabályozatlanul marad számomra.  
 
Nagy Erzsébet aljegyző 
Egészítsük ki úgy, hogy a megállapodás megkötésének és az elszámolás elfogadásának 
feltételei a szabályzatnak megfelelően alakulnak.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
A nem bejegyzett civil szervezetekre vonatkozólag a Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár 
részére a költségvetésben fogunk meghatározni egy keretet. 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Hogyan fogjuk nekik kifizetni? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ez az egyik, a másik, hogy ki dönt arról, hogy hogyan oszlik el.  
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Véleményem szerint a szabályzatba benne van, akkor ebbe is benne van.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Ellentmond a kettő, mert azt mondjuk, hogy nem alkalmazható az rá.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Megoldás lehetne az is, hogy a művelődési háznak létre kellene hozni egy egyesületet, ahol az 
összes, azon belül működő civil szerveztet bele lehetne tenni.  
 
Ginál Róbert gazdálkodási csoportvezető 
Ha ezt megcsináljuk, akkor az ÖNHIKI-t csökkenteni fogja, mert támogatásnak fog 
számítani.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Nincs jelentősége, mert jövőre nem lesz ÖNHIKI, mert nem lehet hiány.  
 
Erdélyi László a bizottság külső tagja 
Nem olyan egyszerű egyesületet sem létrehozni, időigényes és bonyolult folyamat.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Mivel ez egy hosszas jogi procedúra, egyszerűbb lenne a határozati javaslatba beletenni. 
Tehát kiegészülne a javaslat úgy, hogy „A benyújtás, döntés és az elszámolás határideje ….” a 
mondat további része változatlanul megmaradna.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a határozati javaslat említett 
módosításával? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül szavazott.  
 
Összegezve a szavazások eredményét a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2012. (VI.25.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Javaslat a civil szerveződések jövőbeni elszámolásának módjára       
 

 

            
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a civil szerveződések jövőbeni 
elszámolásának módjára készített előterjesztést és az alábbiak szerint javasolja elfogadni a 
képviselő-testület számára: 
- a Szabályzat 10. pontjában a támogatási összeg felhasználási határideje december 31-re 
módosuljon, illetve kiegészüljön a 17. ponttal, amely a busz használatot szabályozná. 
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- A határozati javaslat 1. pontjában az utolsó mondat egészüljön ki a „döntés” szóval.  
  
2./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
VII. Napirend: 
        7. i) Javaslat Apostag-Dunavecse Területfejlesztési Kft. 2011. évi 

             beszámolójának megtárgyalására 

 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Véleményem szerint ez egy veszteséges dolog. Kérdésem, ha huzamosabb ideig veszteséges 
lesz, akkor ki fogja ezt megfizetni? Van-e értelme fenntartani? Kiszállhatunk-e ebből és 
milyen formában? Az egy dolog, hogy a beszámolóját kénytelenek vagyunk elfogadni – ez a 
múlt.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Miből kap fizetést az alkalmazott, mikor bevétele nincs? 
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az illető, aki dolgozik, a többségi tulajdonosnak az alkalmazottja.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Én már sok értelmét ennek az egésznek nem látom, azt kellene megkeresni, hogyan lehet 
ebből kiszállni.  
 
Vörös Sándor polgármester úr 
Az lett volna a Kft. feladata, hogy az ipari területet el kezdje fejleszteni, befektetőt hozzon a 
területre. Semmi ilyet nem csinált, egyszer volt olyan terve, hogy opciós szerződéseket akar 
kötni a földterületekre. Nem látom, hogy csinálnának valamit is. 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Mivel a másik önkormányzat is elfogadta a beszámolót, ezért javaslom, hogy fogadjuk el mi 
is.  
 
Banyári István képviselő, a bizottság tagja 
Elfogadjuk a beszámolót és felajánljuk az üzletrészünket megvételre.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, hogy a Kft. tulajdonában milyen ingatlan van? 
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Nincs a tulajdonában ingatlan.  
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a beszámoló elfogadásával? 
 
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal szavazott. 
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Vörös Sándor polgármester úr 
Javaslom, hogy adjuk el az üzletrészünket a Kft-nek, így ki tudnánk belőle szállni.  
 
Halászné Kovács Éva képviselő, a bizottság elnöke 
Javaslom, hogy a szerdai képviselő-testületi ülésre Polgármester úr kérdezze meg az ügyvéd 
urat, hogyan tudnánk ebből a Kft-ből kilépni. 
 
Elnök asszony megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet az elhangzottakkal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 
 
 
59/2012. (VI.25.) sz. Ügyr.és Pénz.Biz.hat. 
Javaslat Apostag-Dunavecse Területfejlesztési Kft. 2011. évi 
beszámolójának megtárgyalására 
 

 

            
          H a t á r o z a t 
 
1./ Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság az Apostag-Dunavecse Területfejlesztési Kft. 2011. 
évi beszámolóját elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára. 
 
2./ A bizottság felkéri Vörös Sándor polgármester urat, hogy kérdezze meg az ügyvéd úrtól, 
hogy milyen lehetősége van az önkormányzatnak a tulajdon rész értékesítésére.  
Határidő: 2012. június 27. 
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
- Halászné Kovács Éva képviselő, az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
A bizottsági ülésen több napirend nem volt, elnök asszony megköszönte a jelenlévők 
aktivitását, majd az ülést 19,30-kor bezárta.  
 
 

Kmft. 
 

 
 

      Halászné Kovács Éva 
                                                                    képviselő 

                                    Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke 
 
 
 
 
 


