
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 
Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 
Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 
E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu Web: www.del-bekes.hu 
  
6/2015.  
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Pénzügyi 
Bizottságának 2015. augusztus 11-én 8 óra 30 perces kezdettel tartott ülésén. 

 
Ülés Helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 

földszinti tanácskozóterme 
 
 

Jelen vannak: Pelle István elnök  Nagykamarás polgármestere 
 Lantos Zoltán   Kevermes polgármestere 

 Süli Ernő    Kunágota polgármestere 
 Baukó Lászlóné   külsős tag 
 
                         
Jelen volt még:Dr. Szilbereisz Edit Mezőkovácsháza jegyzője 
 Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 

Ruck Márton Békés Megyei Önk. Területfejlesztési Bizottság elnöke 
  
 
P e l l e   István elnök: Köszöntöm a megjelent bizottsági tagokat, és a megjelenteket.  
 
Megállapítom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
Pénzügyi Bizottságának 4 tagjából 4 fő jelen van.  
 
Megállapítom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 
Pénzügyi Bizottság ülése határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom megválasztani Süli Ernő bizottsági tagot. Kérem, 
aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal jegyzőkönyv-hitelesítőnek Süli Ernő bizottsági tagot megválasztotta.  
 
P e l l e   István elnök: Javaslom, hogy vegyük fel a napirendi pontok közé az ülés 
megkezdése előtt kiosztott 2. sz. előterjesztést, mely „A mezőkovácsházi járás 

fejlesztési stratégiájának kidolgozása” tárgyában készült.  
 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Előterjesztés napirendre vétele 
 

48/2015. (VIII. 11.) sz. PB. határozat: 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága a „A mezőkovácsházi 

járás fejlesztési stratégiájának kidolgozása” tárgyában 
készült előterjesztést felvette napirendjére.  

 
 
P e l l e   István elnök: Javaslom a fentiekkel kiegészített, a meghívóban közölt 
napirendi pontok megtárgyalását. 
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

49/2015. (VIII. 11.) sz. PB. határozat: 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága a 2015. augusztus 11-i 
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) Előterjesztések 
 Előadó: Pelle István elnök 
 

 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Előterjesztések  
 
 
P e l l e    István elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 
irodavezetőnek. 
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Megnyertük a gépkocsi 
pályázatot. A Stabilitási törvény előírja az önkormányzatoknak és a társulásoknak is, 
hogy rövidlejáratú hitelt december 31-i fordulónapig lehet felvenni. Ahhoz hogy éven 
túli hitelt vehessen fel, ahhoz viszont kormányengedély kell, aminek az átfutása 
minimum egy negyedév.  
A másik megoldás az lenne, hogyha sikerülne a Kevermes és Vidéke 
Takarékszövetkezettel minél hamarabb megkötni, lehívni a hitelt, kifizetni a 
gépjárművet és fizikailag a gépjárművet átvenni, akkor megkezdődhetne a kifizetési 
kérelemnek a benyújtása. Az elszámoláshoz szükséges a számla, a bankszámlakivonat, 
amit ilyenkor egy kifizetési kérelemhez be kell nyújtani. A benyújtási határideje ennek a 
kifizetési kérelemnek október 30-a lett. Október 30-tól, hogyha 60 napon belül 
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valamilyen hiánypótlást írnak elő és kötelezően előírják, akkor csúszik a határidő és 
félő, hogy nem tudjuk visszafizetni a hitelt december 30-ig. Viszont mi a bankkal csak 
olyan szerződést köthetünk, hogy december 31-ig visszafizetjük. Törvénytelenséget 
nem akarunk elkövetni, késedelembe nem akarunk esni a bankkal. A kockázatkezelése 
miatt hoztuk meg ezt a határozati javaslatot, hogy addig, amíg a támogatás 
visszafizetésre nem kerül a Kistérségnek, addig ezt megelőlegezik a települések, akik az 
ügyeleti ellátásban részt vesznek. az egy kimutatás, hogy lakosságarányosan ez melyik 
települést, milyen összeggel érintené, jobb szeretném, hogyha 2-3 településsel kellene 
ezt a szerződést megkötni. A határozati javaslatban az szerepel, hogy a támogatási 
szerződést a szeptemberi soros ülésre készítjük elő. Addigra nagyon sok információnk 
lesz arról, hogy betudtuk nyújtani a kifizetési kérelmet, elméletileg már a helyszíni 
ellenőrzésen is túl kell hogy legyünk. Hogyha nem szükséges, akkor nem is élünk ezzel 
a lehetőséggel a településekkel szemben. Viszont úgy gondolom, hogy a kockázatot 
mindenféleképpen kezelnünk kell. Mert azt, hogy a kifizetési kérelem határidőben be 
legyen nyújtva, az október 30-át jelenti. Ha valami miatt csúszunk, illetve decemberben 
már ott vannak az ünnepek, mindenkinek a jóindulatára számítva azt mondom, hogy 
nem kell az a határozati javaslat, de a biztonság kedvéért beletenném. Viszont azt is 
megköszönnöm, hogyha ezt az 5 millió Ft-ot esetleg 3 településsel le tudnánk rendezni, 
hogy valakik vállalnának egy kicsit nagyobb összeget.  
 
R u c k    Márton Békés Megyei Önk. Területfejlesztési Bizottság elnöke: Elméletileg 
a héten aláírásra kerül a hitelszerződés, ami azt jelenti, hogy a finanszírozás innentől 
kezdve adott. A járművek le vannak foglalva, arra vár a történet, hogy kifizetésre 
kerüljön és itt legyen a gépjármű. A szeptemberi ülésen már arról kell beszélni, hogy 
beszerzésre került, meg is van nyitva a kifizetési kérelem.  
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A Kistérségnek a 
bankszámláján jelenleg is van pénz. Hogyha arról van szó, hogy a Kistérség ezt tudja 
rendezni december 31-ig attól függetlenül, hogy nem ért vissza a támogatás, mi 
tartalékoltunk. A 4 nagy pályázatunk és a támogatás megelőlegező hiteleknek a 
kamatára tartalékoltunk. De ezek a hitelszerződések a mai napig nem kerültek 
megkötésre. A pénz most tartalékban van. Hogyha nem lesz rá szükség, akkor nem 
élünk vele. Akkor a Kistérség rendezi magának, de mindenféleképpen nem árt azt a 
határozatot megszavazni.  
 
Dr. S z i l b e r e i s z    Edit jegyző: A 3. határozati javaslatban az Áfa megfizetésének 
a költségeire, az 1.328.000 Ft esetében nem kell külön hozzájárulást fizetni, mert az 
egyszeri hozzájárulás már befolyt.  
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A kamatnak olyan kicsi a 
mértéke, hogy most is van kamatra betervezve előirányzat, amely fedezi. Ha 2-3 
hónapot kell számolni, akkor körülbelül 50-70 ezer Ft-ban kell gondolkodnunk.  
 
R u c k    Márton Békés Megyei Önk. Területfejlesztési Bizottság elnöke: A 
kamatköltségeket a szállító bevállalta, erre nem kell majd külön forrás. Viszont a 
technikáját kell megoldani.  
 
S ü l i   Ernő biz. tag: Mennyi összeggel kellene kiegészíteni?  
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Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: A pályázat nettó 
finanszírozott és az Áfát a települési befizetésekből fogjuk finanszírozni. Gépjárművet 
6.328.000 millió Ft-ért veszünk, az lesz aktiválva és ebből 5 millió Ft-ot a pályázat áll 
és 1.328.000 millió Ft-ot a települési hozzájárulásokból már befolyt összeg. Ezt nem 
kérjük újra.  
 
S ü l i   Ernő biz. tag: Elegendő-e Kunágota esetében az a befolyt összeg?  
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Nem kell kiegészíteni, 
mert az előirányzat és a teljesítés között 107 ezer Ft különbség van. Az pedig az 
üzemben helyezés és a biztosításnak a díja.  
 
P e l l e   István elnök: Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
Mivel több kérdés, vélemény nem hangzott el, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Hitelfelvétel a Kunágotai orvosi ügyelet gépkocsi-vásárlásához   
 

50/2015. (VIII. 11.) sz. PB. határozat: 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak:  
 
„A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 8907904472 azonosító 
számú pályázathoz kapcsolódóan a Kevermes és Vidéke 
Takarékszövetkezettől 5.000.000 Ft támogatás 
megelőlegező hitelfelvételről dönt az alábbiak szerint:  
 
- Az ügylet megnevezése: támogatás megelőlegezési 

hitel, 
- Összege: 5.000.000 Ft, 
- A hitel törlesztése: támogatás(ok) megérkezésekor 

azonnal, egyösszegben,  
- Kamatfizetés: negyedévente, 
- A hitel végső lejárata: legkésőbb 2015. 12. 31. 
- A hitel biztosítéka: az Önkormányzat költségvetése.  
 
A Társulási Tanács kötelezettséget vállal a hitel és 
járulékai visszafizetéséért és a hiteldíjak éves 
költségvetésébe történő betervezéséért.  
 
Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét az ügylet egyéb 
feltételeiben (kamat, kezelési költség, rendelkezésre tartási 
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jutalék) történő megállapodásra, a hitelszerződés, és az 
ügylethez tartozó egyéb szerződések aláírására. 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. augusztus 11. 
Felelős: Pelle István 
                    elnök 

 
 
P e l l e   István elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Hitel visszafizetésére támogatási szerződéskötés a településekkel 
 

51/2015. (VIII. 11.) sz. PB. határozat: 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak:  

 
„A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa a Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezettől a 
8907904472 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó 
5.000.000 Ft összegű támogatás megelőlegező kölcsön 
határidőben történő visszafizetésének biztosítékaként az 
alábbi döntést hozza: 
 
A Központi Orvosi Ügyelet működtetésével érintett 
településekkel visszatérítendő támogatási szerződést köt 
az alábbiak szerint: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A
 
T
á

Település Lakosságszám Visszatérítendő 
támogatás 
összege Ft 

Almáskamarás 974 224 839 

Dombegyház 2 160 498 615 

Dombiratos 626 144 506 

Kevermes 2 021 466 528 

Kisdombegyház 540 124 654 

Kunágota 2 890 667 128 

Magyardombegyház 257 59 326 

Medgyesbodzás 1 115 257 387 

Medgyesegyháza 3 721 858 957 

Mezőhegyes 5 514 1 272 853 

Pusztaottlaka 404 93 259 

Nagykamarás 1 438 331 948 

Összesen 21 660 5 000 000 
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rsulás a támogatás megérkezésekor a visszatérítendő 
támogatás összegét megfizeti a települési önkormányzatok 
részére legkésőbb 2016. február 28-ig. 

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. augusztus 11. 
Felelős: Pelle István 
                    elnök 

 
 
P e l l e   István elnök: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Kunágota orvosi ügyelet gépkocsi beszerzése után Áfa és egyéb költségek 

fizetése 
 

52/2015. (VIII. 11.) sz. PB. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak:  

 
„A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
1713611053 sz. határozata alapján beszerzésre kerülő 
Suzuki Vitara ALLGRIP Premium 1.6 BENZIN terepjáró 
Áfa költségének megfizetésére összesen 1.328.000.- 
forintot biztosít a központi orvosi ügyeleti ellátásban 
érintett települések által megfizetett egyszeri 
hozzájárulások terhére.  
 
A Társulási Tanács hozzájárul a kötelező gépjármű 
felelősség biztosítás és casco biztosítás megkötéséhez a 
Beszerzési Szabályzatban foglaltak szerint, amelynek 
fedezetét 2015. évben a központi orvosi ügyeleti 
ellátásban érintett települések által megfizetett egyszeri 
hozzájárulások képezik, 2016. évben a központi orvosi 
ügyelet működési költségei között kell tervezni.  

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. augusztus 11. 
Felelős: Pelle István 
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                    elnök 
 
 
P e l l e    István elnök: Javaslom a 2. sz. előterjesztés tárgyalását, mely „A 

mezőkovácsházi járás fejlesztési stratégiájának kidolgozása”,, tárgyában készült. 
Átadom a szót Ruck Márton Békés Megyei Önk. Területfejlesztési Bizottság elnökének.  
 
R u c k    Márton Békés Megyei Önk. Területfejlesztési Bizottság elnöke: A Kistérség 
elfogadta a komplex programot, amit a TOP-on belül le is tudtunk határozni a megyei 
polgármesterekkel. Ez előző Kistérségi ülésen szó volt arról, hogy a lehatárolt kereten 
belül melyik település, körülbelül milyen fejlesztések, milyen nagyságrendben és ez 
hogyan is fog működni. Ahhoz hogy a megyénél ezt a lehatárolt keretet tényleg körbe 
tudjuk bástyázni és amikor beérkeznek a pályázatok és döntések fognak születni a 
pályázatoknál, biztosítjuk, hogy védve legyen ez a lehatárol keret. Az előző Kistérségi 
ülésen született egy olyan döntés, hogy a döntéshozóknál azok a pályázatok lesznek 
nyertesek a lehatárolt kereten belül, ahol a Kistérségi elnöknek a támogató nyilatkozatát 
bírja a pályázat, a tanács felhatalmazásával. Ezt nem fogadták el, ezért egy kicsit 
árnyaltunk a dolgon. Egy pontozási szempontrendszerként fogjuk bevinni a történetet, 
ahol ezeket a projekteket a döntés előkészítő bizottságnál szempontrendszer szerint 
pontozzuk. Ahhoz hogy ez működjön, létre kell hozni a lehatárolt kerettel egy járási 
fejlesztési programot. amire majd bírálatnál és a pályázatoknál tudunk hivatkozni. Ezt 
viszont el kell készíteni. Az előterjesztés arról szól, hogy a tanács eldönti, hogy 
elkészüljön a járási fejlesztési program és megbízza a projektfelügyeletet, hogy erre 
vonatkozóan készítse el ezt a járási fejlesztési programot. Illetve az elnöknek ad 
felhatalmazást hogy ezt kellőképpen jelezze a megyei önkormányzat felé. Azt 
gondolom, hogy minden településnek érdeke, hogy ezeket lépéseket tegyük meg. 
 
Ha elkészül ez a járási fejlesztési program, akkor azt nem csak a TOP-os fejlesztési 
vonatkozásokra kell kiterjeszteni, hanem minden olyan OP-os, vidékfejlesztési 
programos történetre a kapcsolódásokat meg kell. Nemcsak a TOP források 
vonatkozásában lesz jó egy ilyen járási fejlesztési program, hanem akár a KEOP vagy 
bármilyen források esetében.  
 
P e l l e    István elnök: Van-e még valakinek kérdése, véleménye?  
Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot 
elfogadja, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Járási Fejlesztési Stratégia elkészítésére megbízás 
 

53/2015. (VIII. 11.) sz. PB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak: 
 
„A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa egyetért azzal, hogy kizárólag a mezőkovácsházi 
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járás adottságait és lehetőségeit teljes mértékben 
figyelembe vevő - a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa által elfogadott - Járási 
Fejlesztési Stratégia (a továbbiakban: JFS) biztosíthatja a 
2014-2020-as európai uniós költségvetési időszakának 
operatív programjaiban rendelkezésre álló forrásoknak a 
legnagyobb arányú hozzájárulását a komplex programmal 
fejlesztendő mezőkovácsházi járás felzárkózásához. 
 
Megbízza a Projektfelügyelet - Országos Projekttervező, -
támogató és - felügyelő Kft-t (cgjsz.: 0109192886, cím: 
1163 Budapest, Batsányi János utca 28-32.) (a 
továbbiakban: Projektfelügyelet Kft.), hogy az 1) pontban 
meghatározott, a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
65/2015. (VII. 24.) sz. TT. határozatot, és a 66/2015. (VII. 
24.) sz. TT. határozatot figyelembe vevő JFS 
elkészítésével, és a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanács elé történő benyújtásával. 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. augusztus 11. 
Felelős: Pelle István  
                  elnök 

 
 
P e l l e    István elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazza 
meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 4 
igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A 
döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő) 
Tárgya: Támogató nyilatkozatok kiadása 
 
 

54/2015. (VIII. 11.) sz. PB. határozat 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati 
javaslatot javasolja elfogadni a Társulási Tanácsnak: 

 
„A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa meghatalmazza a Dél-Békési Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsának Elnökét a 68/2015. (VII. 
24.) sz. TT. határozat alapján rögzítésre kerülő támogató 
nyilatkozatok olyan kialakítására, hogy a Békés Megyei 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
forrásainak indikatív keretén belül a mezőkovácsházi 
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komplex fejlesztési programra lehatárolt felhívásokra 
benyújtásra kerülő projektjavaslatok/támogatási igények 
értékelésekor az 1) pontban meghatározott JFS-hez történő 
illeszkedésvizsgálat a Regionális Fejlesztési Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkárság által elfogadott értékelési 
szempontrendszer szerint megállapítható legyen.  

 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. augusztus 11. 
Felelős: Pelle István  
                  elnök 

 
 
P e l l e   István elnök: Kérdezem az ülésen jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
bejelentése?  
Mivel bejelentés nem volt, az ülést bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
Pelle István                                          Süli Ernő   
bizottsági elnök                                                                                       bizottsági tag 
       


