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15/2018.  

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

Készült: A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi, 

Kulturális és Szociális Bizottságának 2018. december 10-én 13 órai kezdettel 

tartott soros, nyílt ülésén.  

 

 

Az ülés helye:             Városháza 

 földszinti tanácskozóterme  

 

 

Jelen vannak: Zábrák Istvánné  elnök                 

 Duma Zsolt  

 Schultz Gábor  bizottsági tagok   

 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

Szűcs Judit    

                        Havancsák Piroska            bizottsági tag 

 

 

Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

Szedlacsekné Farsang Margit Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vezetője 

Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Tisztelettel köszöntöm az Ügyrendi, Kulturális és 

Szociális Bizottság megjelent tagjait, Szabóné Faragó Julianna aljegyző asszonyt, 

valamint a meghívott vendégeket.  

 

A jelenléti ívből megállapítom, hogy az 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Szűcs Judit 

bizottsági tag távolmaradását bejelentette, Havancsák Piroska bizottsági tag későbbre 

várható.  

 

Az ülés határozatképes, azt megnyitom.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérdezem, Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. 

ügyvezetőjétől, hogy szeretné-e előterjesztésének zárt ülésen való tárgyalását? 
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J a n k ó    Erzsébet ügyvezető: Nem kérem az előterjesztésem zárt ülésen való 

tárgyalását.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Rendben.  

 

Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok, valamint ,, a Kalocsa Róza Kft. 

ügyvezető pályázata” tárgyában készült előterjesztés megtárgyalását. 

 

Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Napirendi pontok elfogadása   

 

278/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

2018. december 10-i soros ülésének napirendjeit az 

alábbiak szerint fogadja el:  

 

1./ Képviselő-testület 2019. évi munkaterve elfogadásához 

(Kt. 2. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

  

2./ Köztisztviselők 2019. évi  teljesítmény-követelményei 

alapját képező kiemelt célok meghatározásáról (Kt. 3. 

sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Dr. Szilbereisz Edit jegyző, Szabóné 

Faragó Julianna aljegyző, Ágostonné Dohányos Ivett 

költségvetési irodavezető, Sóki Zoltán műszaki 

irodavezető 

  

3./ Beszámoló a polgármester, a bizottságok átruházott 

hatásköreinek gyakorlásáról, a társulásokban végzett 

tevékenységről (Kt. 4. sz. előterjesztése) 

     Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző, 

Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető, 

Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

4./ Helyi Esélyegyenlőségi Program öt évre szóló 

elfogadása (Kt. 5. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Dr. Csepregi Magdolna tanácsos 

  

5./ Településképi rendelet elfogadásáról (Kt. 6. sz. 

előterjesztése) 

 Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
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6./ Hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn túli 

házasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésénél alkalmazott díjtételekről szóló rendelet 

módosítása (Kt. 7. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Szabóné Faragó Julianna aljegyző 

 

7./ ,, A Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai 

intézményének infrastruktúrális fejlesztése” 

megnevezésű beruházás (Petőfi u-i óvoda) 

közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívásáról (Kt. 

8. sz. előterjesztése)  

Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

8./ ,, A Mezőkovácsháza 4. számú óvodai épületének 

fejlesztése” megnevezésű beruházás (Táncsics u-i 

óvoda) közbeszerzési eljárásának ajánlattételi 

felhívásáról (Kt. 9. sz. előterjesztése) 

Előterjesztő: Sóki Zoltán műszaki irodavezető 

 

9./ Hősök tere 4-6 ingatlan vagyonkezelésbe adott 

ingatlanrészének közös költségei viseléséről szóló 

együttműködési megállapodás (Kt. 10. sz. 

előterjesztése) 

 Előterjesztő: Zsótér Andrea vagyongazda 

 

10./ Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

megalkotásához (Kt. 12. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 

irodavezető 

 

11./ Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde üres álláshely 

betöltése kérelem (Kt. 17. sz. előterjesztése) 

 Előterjesztő: Zatykó Attila költségvetési irodavezető-

helyettes 

 

12./ GDPR adatvédelmi feladatok ellátása (Kt. 19. sz. 

előterjesztése) 

       Előterjesztő: Bihari Emil informatikabiztonsági felelős 

 

13./ Kalocsa Róza Kft. ügyvezető pályázata (Kt. Z1. sz. 

előterjesztése) 

       Előterjesztő: Novákné Vágási Gizella ügyintéző 

 

 

XIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Kalocsa Róza Kft. ügyvezető pályázata (Kt. 

Z1. sz. előterjesztése) 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést. 
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A mi városunkban hosszú évek óta Jankó Erzsébet a Művelődési Ház vezetője. Az 

utóbbi években végzett munkájával meg vagyok elégedve. A pályázatát nagyon jónak 

tartom. Tetszenek a pályázatban megfogalmazott céljai is. Nagyon sokat segít a Kalocsa 

Róza Kft. ügyvezetője és alkalmazottai a városi rendezvények lebonyolításában. 

Javaslom, hogy fogadjuk el ezt a pályázatot. A néptáncot, a minősített közművelődési 

intézményt valamint a Népdalkört emelném ki.   

 

J a n k ó    Erzsébet ügyvezető: Szeretném megköszönni az elmúlt 10 éves munkát 

irányomban, hogy támogatták a munkámat. Egyedül én kevés vagyok, hogy egy város 

kulturális életét le tudjam bonyolítani, ehhez mindenkinek a segítségére, 

együttműködésére szükség van. A Művelődési Házban az elmúlt 10 évben volt már több 

alkalommal kezdeményezés a néptánc iránt, de mindig valamilyen oknál fogva 

elmaradt. Jelenleg a Könyvtárnak vagy egy pályázata, mely valószínűleg februártól 

beindul a néptánc oktatás jegyében, Békésről járna át egy néptánc oktató. Minősített 

közművelődési intézménynek a célja régóta vágyam. Ehhez sok mindent kell tenni, 

bízok benne, sikerülni fog. Mezőkovácsházán már volt több Népdalkör is. Első és 

legfontosabb, ez ügyben a csoportvezetőket megtalálni, ami nem kis idő.   

 

Az előterjesztéssel kapcsolatba van-e valakinek kérdése, véleménye?  

 

D u m a     Zsolt biz. tag: A gyerekszájjal kezdem, amivel a pályázatodat zártad. Az 

elmúlt években rendszeres bejáró vagyok a Művelődési Központban. Azt gondolom, 

hogy a környéket, vidéket járva egy színes élet zajlik nálunk. Nagyon örülök ennek a 

pályázatnak, és örülök az ügyvezető asszony személyének is, hiszen ez a 10 év azt 

gondolom, hogy a mi életünkben is szakmailag egy nagyon jól működő kapcsolat volt. 

Bízok éppen ezért a folytatásban is. Nagyon jó volt olyan új elképzeléseket olvasni, 

mely ténylegesen egy színesebb életet próbál majd meg elénk varázsolni. 

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Rengeteg új ünnepségeket hoztak be az elmúlt 10 évben. 

 

Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezető választásra javaslat 

 

279/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete, mint a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója a pályázati eljárás 

eredményeként a gazdasági társaság ügyvezetőjének Jankó 

Erzsébet Alkotmány u. 54/B. 1/A. szám alatti lakost 
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választja meg. 2018. december 19-től. A megbízatás 

határozott időre, 2023. december 18-ig szól. 

 

Az ügyvezető munkakörét napi 8 órában látja el, személyi 

alapbérét havi bruttó 341.000 Ft-ban határozza meg. 

Az ügyvezető a társaság munkavállalói felett a 

munkáltatói jogkört gyakorolja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

munkaszerződés aláírására és a cégbírósági eljárás 

lefolytatására. 

  

Határidő: a munkáltatói intézkedések és a cégbírósági 

eljárás kezdeményezésére azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester”  

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde üres álláshely 

betöltése kérelem (Kt. 17. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést. 

 

Van-e valakinek kérdése, véleménye?  

 

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 

szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde üres álláshely betöltésére javaslat 

 

280/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete hozzájárul a Mezőkovácsházi Négy Évszak 

Óvoda és Bölcsőde 1 fő pedagógiai asszisztens álláshely 

betöltéséhez 2019. január 2-től határozott időre.  
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    Határidő: értelem szerint  

    Felelős: Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Képviselő-testület 2019. évi munkaterve 

elfogadásához (Kt. 2. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: A január 24-i Képviselő-testületi ülésen fog beszámolni a 

Helyi Értéktár Bizottság. Nem-e lenne elég egy évben egyszer beszámolni a 

tevékenységéről? 

 

S z a b ó n é  Faragó Julianna aljegyző: Ez már bennem is felvetődött. Viszont ehhez a 

Szervezeti és Működési Szabályzatukat kellene módosítani, abban szerepel, hogy évente 

kétszer számol be a félévet követő hónapban. Megváltoztathatjuk ezt a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban, de most így kellene elfogadni.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye?  

 

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 

szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Képviselő-testület 2019. évi munkaterv elfogadására javaslat 

 

281/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete 2019. évi munkatervét a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 



7 
 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Köztisztviselők 2019. évi teljesítmény-

követelményei alapját képező kiemelt célok 

meghatározásáról (Kt. 3. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: A túraútvonalaknak a rendbe tételére szeretném felhívni a 

figyelmet. Ezt kérném beépíteni a közmunkaprogramba. A Reformátuskovácsházi túra 

útvonal gazos.  

 

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?  

 

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 

szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: 2018. évi teljesítménykövetelmények elfogadására javaslat 

 

282/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 2019. évi 

teljesítménykövetelményei alapját képező kiemelt célokat 

a határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester 

              Dr. Szilbereisz Edit jegyző” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Beszámoló a polgármester, a bizottságok 

átruházott hatásköreinek gyakorlásáról, a 

társulásokban végzett tevékenységről (Kt. 4. 

sz. előterjesztése) 
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Z á b r á k   Istvánné elnök: Azt mindenki tudja, hogy a Dél-Békési Kistérség 

Többcélú Társulásban az önkormányzatunkat polgármester úr képviseli, sőt az elnöki 

tisztet is ő tölti be. A bizottságok és a polgármester beszámolói mellett a társulási 

beszámoló is az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?  

 

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki az 1. sz. határozati javaslattal 

egyetért, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: polgármester és bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámoló elfogadására javaslat 

 

283/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a polgármester és a bizottságok átruházott 

hatáskörben 2018. évben hozott döntéseiről szóló 

beszámolóit megtárgyalta és azokat elfogadja.” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza 

meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Társulásban végzett tevékenységről beszámoló elfogadásra javaslat 

 

284/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 
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,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a polgármesternek a Dél-Békési Kistérség 

Többcélú Társulásban végzett tevékenységéről szóló 

beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja.” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Helyi Esélyegyenlőségi Program öt évre szóló 

elfogadása (Kt. 5. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: A korábbi bizottsági ülésen már ezt tárgyaltuk. 

Szűcs Judit bizottsági tag, amit hiányolt a folyó szövegben azt én a táblázatban láttam. 

Mondtam neki akkor is, azt mondta, hogy ő inkább a folyó szöveget vizsgálta. 

 

S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Jegyző asszony ragaszkodott hozzá, hogy a 

szakbizottság tárgyalja még egyszer. Segítségképpen a bizottságnak írtam bele pirossal, 

melyek a korábbi ülésen elhangzottak. Volt olyan, ami nem oda illett, ami meg lett 

említve, de bele lett téve.  

 

Javítottuk ugyan az aláírás részt, viszont az utolsó lapon van egy elkészítési jegyzék, az 

nem került az aláírásnak megfelelően átvezetésre, azt majd pótoljuk.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye?  

 

Mivel nem hangzott el kérdés, vélemény, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, 

szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: HEP elfogadására javaslat 

 

285/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete Mezőkovácsháza Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját és Intézkedési tervet 2019-



10 
 

2023. évekre vonatkozóan a határozat melléklete szerint 

hagyja jóvá. 

 

Felhívja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott Programot jutassa 

el a Helyi Esélyegyenlőségi fórum tagjainak. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Településképi rendelet elfogadásáról (Kt. 6. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Összehívásra került egy fórum ez ügyben. A fórum előtt 8 

nappal feltöltöttük a rendelet tervezetet. A fórumon nem érkezett javaslat, viszont 8 

napon belül 3 érkezett. A 2. sz. javaslat nálunk szabályozva van rendeletileg, a 3. sz. 

javaslatot el tudom fogadni. Az 1. sz. javaslattal nem értek egyet, hogy a parkolókba ne 

lehessen szórt anyag, kavics stb. Amikor egy vállalkozó egy vállalkozást megnyit, 

éppen elég neki az, hogy parkolót alakít ki magának, ahol nem sárban állnak az autók.  

 

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?  

 

S ó k i   Zoltán műszaki irodavezető: Szabadon dönthet a bizottság róla.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Ez esetben módosított rendelet tervezetről kellene majd 

szavazni. Miszerint a 14. §. (2.) ee.) ,, új járdaszakasz építésére vagy meglévő 

járdafelület felújítására nem használható ,,szórt” jellegű építőanyag”. 

 

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Ez csak a központi területekre vonatkozik, nem 

az egész városra. 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: De ott sem javaslom. 

 

S c h u l t z    Gábor biz. tag: A politikai reklámok felkerülhetnek-e a villanyoszlopokra 

vagy sem? 

 

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Azokat teljesen külön kell kezelni, azokat a 

törvény is teljesen külön kezeli. Úgy tudom, hogy azokra teljesen más szabályok 

vonatkoznak. Pont emiatt fogalmazták meg azt a bizonyos településkép védelméről 

szóló törvényt, hogy a politikai reklámokhoz hozzányúljanak. Itt helyileg a mi általunk 

kihelyezett hirdetőtáblákra biztosan nem lehet kirakni politikai jellegű kampányt. 

Villanyoszlopra tehet, csak az már nem az önkormányzatnak a hatásköre.  
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S c h u l t z    Gábor biz. tag: Központi intézmény esetében mit értünk? 

 

S ó k i     Zoltán műszaki irodavezető: A Járási Hivataloknak a szervei például. Tehát 

ha a Munkaügyi Központ szervez valamit, akkor az ő rendezvényére kihelyezhet 

hirdetést mondjuk. Úgy tudom, hogy a törvény sem engedi, hogy reklámhordozó legyen 

magánterületen.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki a módosított rendelet-tervezettel egyetért, 

szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Településképi rendelet elfogadására javaslat 

 

286/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

településképi rendelet tervezetet az alábbi módosítással 

javasolja a Képviselő-testület részére elfogadásra: 

 

14. §. (2.) ee.) ,, új járdaszakasz építésére vagy meglévő 

járdafelület felújítására nem használható ,,szórt” jellegű 

építőanyag”. 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VI. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn 

túli házasságkötésnél és bejegyzett élettársi 

kapcsolat létesítésénél alkalmazott díjtételekről 

szóló rendelet módosítása (Kt. 7. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 

véleménye?  

 

S c h u l t z     Gábor biz. tag: A költségvetési koncepciónál beszéltük azt, hogy kicsit 

többet kérünk érte.  

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki a rendelet-tervezettel egyetért, szavazza meg.  
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Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn túli házasságkötésnél és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél alkalmazott díjtételekről szóló 

rendelet módosításra javaslat 

 

287/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága a 

Hivatali helyiségen valamint hivatali munkaidőn túli 

házasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésénél alkalmazott díjtételekről szóló 17/2017. (IX. 

26.) sz. önkormányzati rendelet módosítását az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal javasolja a 

Képviselő-testületnek elfogadni. 

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,, A Mezőkovácsháza Önkormányzatának 

óvodai intézményének infrastrukturális 

fejlesztése” megnevezésű beruházás (Petőfi u-i 

óvoda) közbeszerzési eljárásának ajánlattételi 

felhívásáról (Kt. 8. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Ismerteti az előterjesztést. 

 

A napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, véleménye?  

 

S c h u l t z   Gábor biz. tag: A Petőfi utcai óvodával kapcsolatosan a telekalakítást 

kérdezném. Nem lesz szűk a szomszéd porta felöl? 

 

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: 30 cm-rel fog csökkenni. Mi csak a szakhatóságit 

adjuk ki, a döntést a Földhivatal hozza meg. 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Mivel nem hangzott el több kérdés, vélemény, kérem, aki 

az 1. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 
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Tárgya: „A Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai intézményének 

infrastrukturális fejlesztése”  megnevezésű építési beruházás megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás megindítására javaslat 

 

288/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 kódszámú, „A 

Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai 

intézményének infrastrukturális fejlesztése”  megnevezésű 

építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési 

eljárás megindításáról dönt. 

 

A Dr. Domján Ákos egyéni ügyvéd, felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi 

felhívást a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az 

alábbi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt: 

1. Deta-Ép Épületszervíz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 

26-32. (detaep@detaep.hu) 

2. Pronergy Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 12. 

(pronergyoffice@gmail.com) 

3. Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. 

(bolem@globonet.hu) 

4. Bonag Kft. 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. 

(szabo.akos-sza@bonag.hu) 

5. Agrippa Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Nádtető u. 20. 

(info@agrippakft.hu) 

6. Maxicargo Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 21. 

(Lev. cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Jókai u. 7/A ép. 14.) 

(maxicargokft@gmail.com) 

7. Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. 6400 Kiskunhalas, 

Szilády Áron u. 5-7. (szatmari.karoly@bamsz.hu) 

 

               Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

megküldésére: a közbeszerzési dokumentumok 

összeállítását, az eljárás megindításához 

szükséges, nyilatkozatok, dokumentumok 

beszerzését, rendelkezésre állását követően 

haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 

             Közbeszerzési szaktanácsadó” 
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A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslattal egyetért, szavazza 

meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: „A Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai intézményének 

infrastrukturális fejlesztése”  megnevezésű építési beruházás megfelelő 

műszaki színvonalú megvalósíthatósága - külső homlokzati hőszigetelés 

beépíthetősége - miatt a szomszédos 415 hrsz. telekből legfeljebb 9 m2 

földrészlet bővítésére javaslat 

 

289/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00022 kódszámú, „A 

Mezőkovácsháza Önkormányzatának óvodai 

intézményének infrastrukturális fejlesztése”  megnevezésű 

építési beruházás megfelelő műszaki színvonalú 

megvalósíthatósága - külső homlokzati hőszigetelés 

beépíthetősége - miatt a szomszédos 415 hrsz. telekből 

legfeljebb 9 m2 földrészlettel bővíteni kívánja az óvoda 

telkét. 

Köszönettel veszi a 415 hrsz. alatti telek tulajdonosainak 

felajánlását a földrészlet átadására vonatkozóan.  

Meghatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítási terv 

elkészítését rendelje meg a legkedvezőbb ajánlatot adó 

vállalkozótól. 

A telekalakítási tervek elkészíttetésére és a térképi, 

tulajdonosi változások ingatlan-nyilvántartásban történő 

átvezetésére legfeljebb 100.000.- forintot biztosít a 2019. 

évi költségvetésében. 

 

Megbízza Dr. Bagdi László jogi képviselőt a földrészlet 

átadásával kapcsolatos szerződés elkészítésére, melynek 

aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
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Határidő: a megosztási vázrajzok elkészülését követően 

haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 

       

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

VIII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: ,, A Mezőkovácsháza 4. számú óvodai 

épületének fejlesztése” megnevezésű 

beruházás (Táncsics u-i óvoda) 

közbeszerzési eljárásának ajánlattételi 

felhívásáról (Kt. 9. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: A napirenddel kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, 

véleménye?  

 

S c h u l t z    Gábor biz. tag: Ezekhez a közbeszerzésekhez mindig más közbeszerzési 

szaktanácsadó lett kiválasztva? 

 

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Mindig ajánlatot kell, hogy kérjünk minimum 

három közbeszerzési szaktanácsadótól, aki a legkedvezőbb ajánlatot adja, azzal van 

kötelezettségünk szerződést kötni. Eddig Dr. Domján Ákos adta a legkedvezőbb 

ajánlatokat, most két eljárásban már ez a másik cég adta. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza 

meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: ,, A Mezőkovácsháza 4. számú óvodai épületének fejlesztése” megnevezésű 

beruházás (Táncsics u-i óvoda) közbeszerzési eljárás megindítására javaslat 

 

290/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00031 kódszámú, „A 

Mezőkovácsháza 4. számú óvodai épületének fejlesztése”  

megnevezésű építési beruházás megvalósítására irányuló 

közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 
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A Dr. Simon Piroska felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívást a jelen 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

A Kbt. 115.§-a szerinti eljárásban való részvételre az 

alábbi szervezetek ajánlattételre történő felhívásáról dönt: 

1. Deta-Ép Épületszervíz Kft. 1163 Budapest, Cziráki u 

26-32. (detaep@detaep.hu) 

2. Bólem Kft. 5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. 

(bolem@globonet.hu) 

3. Bonag Kft. 5600 Békéscsaba, Tompa u. 2/1. 

(szabo.akos-sza@bonag.hu) 

4. HPQ Plus Kft. 6720 Szeged, Arany János u. 7. 

(peter.istvan@hpqkft.hu) 

5. GEKO Generál Kft. 1163 Budapest, Bábos u. 22. 

(hullmannotto@t-online.hu) 

6. Cs-Group Kft. 5940 Tótkomlós, Bartók Béla utca 2. 

(csgroupkft@gmail.com) 

7. Szonita Hungary Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse 

utca 10. (szokess@freemail.hu) 

 

               Határidő: a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

megküldésére: a közbeszerzési dokumentumok 

összeállítását, az eljárás megindításához 

szükséges, nyilatkozatok, dokumentumok 

beszerzését, rendelkezésre állását követően 

haladéktalanul 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester, és 

             Közbeszerzési szaktanácsadó” 
  

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

S c h u l t z     Gábor biz. tag: Van egy olyan előterjesztés, hogy közbeszerzési szakértő 

megbízása. A szakértő ezért külön kap pénzt? 

 

S ó k i    Zoltán műszaki irodavezető: Igen, mivel, mint szakértő eljárt. Ez egy teljesen 

külön eljárás volt már attól a közbeszerzéstől.  

 

 

IX. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Hősök tere 4-6 ingatlan vagyonkezelésbe adott 

ingatlanrészének közös költségei viseléséről 

szóló együttműködési megállapodás (Kt. 10. sz. 

előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

mailto:geko-general@gmail.com
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S c h u l t z   Gábor biz. tag: A jelenleg érvényben lévő megállapodásban is ugyanilyen 

feltételek vannak rögzítve. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazza 

meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Hősök tere 4-6 ingatlan vagyonkezelésbe adott ingatlanrészének közös 

költségei viseléséről szóló együttműködési megállapodás megkötésére javaslat 

 

291/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 4-6 számú 

ingatlannak a Békéscsabai Tankerületi Központ részére 

vagyonkezelésbe adott ingatlanrész közös költségeinek 

viseléséről a határozat melléklete szerinti együttműködési 

megállapodást köti. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv polgármester” 
 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

X. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

megalkotásához (Kt. 12. sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: A 4. §-ban mi döntöttünk arról, hogy 3.900.000 Ft + 

járulékról a hivatalnak a teljesítményértékeléshez? 

Úgy tudom, hogy ez zárolva volt. 

 

S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Zárolva volt, abból lett 1.200.000 Ft 

feloldva.  

Ezt a 2018. év terhére már nem lehet kifizetni.  
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Z á b r á k    Istvánné elnök: Ha mi ezt elfogadjuk, akkor mi ezzel azt is elfogadtuk, 

hogy január 1-től kifizethető a 3.900.000 Ft + járulék?  

 

S c h u l t z    Gábor biz. tag: A két költségvetés közti időszakra ez általános dolog, 

hogy ilyen rendeletet hozunk? 

 

Z á b r á k   Istvánné elnök: Igen, minden évben így van. Nem tudom, hogy erről mi a 

véleménye a polgármester úrnak, erről nem beszéltünk.  

 

S z a b ó n é  Faragó Julianna aljegyző: Polgármester úr kérte, hogy ide kerüljön bele, 

de ez még csak a lehetőség. Ahhoz, hogy kifizethető legyen, külön döntést kell hozzon a 

Képviselő-testület. 

 

Két évvel ezelőtt küzdöttünk azzal, hogy a segélyezésre fordított összeg 1/13-a 

felhasználható havonta, pont január és február az, amikor a legtöbb segélyt ki kellene 

osztanunk. Most úgy van megalkotva a rendelet, hogy nincs ilyen határ.  

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Kérem, aki egyetért a rendelet megalkotásával, szavazza 

meg.  

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására javaslat 

 

292/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotását javasolja a Képviselő-testületnek 

elfogadásra.  

 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

XII. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: GDPR adatvédelmi feladatok ellátása (Kt. 19. 

sz. előterjesztése) 

 

 

Z á b r á k     Istvánné elnök: Ez az előterjesztés a személyes adatok védelméről szól. 

Ami ránk kötelező, hogy alkalmaznunk kell egy szakembert. 

 

S z a b ó n é     Faragó Julianna aljegyző: Így van, valamint Szabályzatot kell, hogy 

készítsünk.  
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Z á b r á k    Istvánné elnök: 2. oldal 5. pontjában a Hanganov Kft-től, Kedves Zoltán 

ügyvezetőt választottuk, ugyanis ő adta a legkedvezőbb ajánlatot. 

 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? 

 

S c h u l t z   Gábor biz. tag: Ha valaki nem akarja, csak akkor nem talál meg minden 

adatot valakiről. Ez több mint 1 millió Ft-ot jelent évente. Ezért a pénzért ez a Kft. el 

fog mindent végezni? 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: A végrehajtásban is részt kell, hogy vegyen, nem? 

 

S z a b ó n é    Faragó Julianna aljegyző: Igen, nyilván nekünk ehhez adatot kell 

szolgáltatni és az alapján ők elkészítik a Szabályzatot. Maga a tisztviselő segít abban, 

hogy átvilágítsa úgymond a szervezetet. Az árajánlatot az önkormány összes 

intézményére szól. 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Én azzal nem értek egyet, hogy jogszabály kötelezővé 

tesz egy feladatot és nem biztosítják hozzá a szükséges fedezetet.  

 

Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 

 

Az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat, 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, 

jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő) 

Tárgya: GDPR adatvédelmi feladatok ellátásra szolgáltatás szerződés kötésre javaslat 

 

293/2018. (XII. 10.) sz. ÜKSZB. határozat 

 

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatot javasolja a Képviselő-

testületnek elfogadni: 

 

,, Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete arról dönt, hogy 2019. január 1. napjától 2 éves 

határozott időtartamra szolgáltatói szerződést köt 

adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására az 

önkormányzatnál és intézményeinél (Mezőkovácsházi 

Polgármesteri Hivatal, Mezőkovácsházi Humán 

Szolgáltató Központ, Mezőkovácsházi Városi Könyvtár, 

Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde) a 

legkedvezőbb árajánlatot adó Hanganov Kft-vel (székhely: 

2730 Albertirsa BA-KO utca 6.)  
 

A szolgáltatás díját az Önkormányzat mindenkori 

költségvetésében tervezi. 

 

A szolgáltatási szerződés aláírására felhatalmazza a 

polgármestert.  
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Határidő: azonnal 

Felelős: Varga Gusztáv 

                                                          polgármester”  
 

A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 

ismertesse a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 2018. december 13. 

Felelős: Zábrák Istvánné elnök 

 

 

Z á b r á k    Istvánné elnök: Tekintettel arra, hogy egyéb tárgyalandó előterjesztés a 

bizottság ülésének napirendjén nem szerepel, és bejelentés sem hangzott el, az ülést 14 

óra 14 perckor bezárom, és zárt üléssel folytatjuk tovább. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Zábrák Istvánné                               Duma Zsolt 

         elnök                     jkv. hitelesítő  


