Jegyzőkönyv
Készült: Ásotthalom Község Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága 2007 február 9.- én
9.00 órakor megtartott ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Pőcze Levente a biz. elnöke és 1 fő bizottsági tag; és Farkas Mátyás
Távolmaradását jelezte: Dr. Sümegi Sándor – bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Keresztury Mónika jegyző,
Petró Ferenc polgármester
Jegyzőkönyv-vezető: Farkasné Kiri Klára titkársági ügyintéző
Pőcze Levente a bizottság elnöke: Köszönti a jelenlévőket és megnyitja az Ügyrendi
Bizottság ülését. Megállapítja, hogy 2 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú melléklet) meghívóban foglaltak
alapján, az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.)
számú rendelete módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
2.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2007. évi
önkormányzati célok meghatározásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.)

Elektronikus ügyintézésre rendelet véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző

4.)

Ügyrendi Bizottság munkatervének megállapítása
Előadó: Pőcze Levente ÜB elnök

5.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelet megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Az Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.)

Egyebek
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Pőcze Levente bizottsági elnök tájékoztatja a jelenlévőket,
hogy az Ügyrendi Bizottság az 5.) 6.) napirendi pontok
megtárgyalását a meghívóban közöltektől eltérően önállóan
tárgyalja.
Az Ügyrendi Bizottság a napirendre tett javaslatot 2 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:.
1/2007. (II. 09.) ÜB határozat
Tárgy: Az Ügyrendi Bizottság 2007. február 09-i ülés napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága egyetért Pőcze Levente
bizottsági elnök tárgyi javaslatával, és az alábbiak szerint dönt:
Az Ügyrendi Bizottság a napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.)
számú rendelete módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
2.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2007. évi
önkormányzati célok meghatározásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
3.)

Elektronikus ügyintézésre rendelet véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző

4.)

Ügyrendi Bizottság munkatervének megállapítása
Előadó: Pőcze Levente ÜB elnök

5.) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelet megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
6.) Az Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
7.)

Egyebek

A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
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I. Napirendi pont
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.)
számú rendelete módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök felkéri Dr. Keresztury Mónika jegyzőt, hogy amennyiben
kívánja egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Dr.Keresztury Mónika jegyző: Köszöntöm a jelenlévőket. Az előterjesztésben kellő
részletességgel kitértem a rendelet, illetve a mellékletek módosításnak indoklására. Az
SZMSZ felülvizsgálata törvényi kötelezettségünk. A Szociális törvény változása is
indokolttá tette a rendeletünk felülvizsgálatát. A 4. számú mellékletben a szervezeti
felépítésben szereplő ügyintéző I, ügyintéző II. elnevezések módosítására azért került sor,
hogy az ügyfelek pontosabb képet kapjanak arról, hogy mely feladatkört melyik ügyintéző
lát el. Ezért kerül sor a munkaköröknek megfelelően az elnevezések aktualizálására.
Pőcze Levente bizottsági elnök: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására az
elmúlt időszakban bekövetkezett változások miatt, az életszerű működés érdekében került
sor. A Képviselő-testületi ülésekről készült hanganyag felvételét továbbra is javaslom.
Egyéb költségei nem merülnek fel, tartósan nem kell a hangkazettákat tárolni, és hasznos,
mert segítségünkre lehet akár saját, akár a képviselőtársak számára. Ezzel együtt az
SZMSZ módosítását elfogadásra javaslom.
Petró Ferenc polgármester: A Képviselő-testületi ülések hanganyagával kapcsolatos
szabályozást pontosítani kell, rendbe kell tenni. Hónapok óta egyre többször kerül elő ez a
téma. A törvény nem kötelez minket hanganyag készítésére. Eddig az SZMSZ-ben úgy
szerepelt, hogy technikai jelleggel készül csak a hangfelvétel, ez csupán a jegyzőkönyvvezetők munkáját segíti elő. Az utóbbi időben már a hangfelvételekkel kapcsolatosan egyre
több lett az igény, másolat kérés, stb. Véleményem szerint a hangfelvétel készítésére
továbbra is szükség van, ám csupán a jegyzőkönyv-vezetők részére – technikai jelleggel. A
törvény azt mondja, hogy akkor kötelező kiadni a hanganyagot, ha rendeletben az
Önkormányzat szabályozza. Nem szabályozzuk, mert nem kötelező szabályozni. Ha
valamelyik képviselő a nyilvános ülésről hangfelvételt szeretne készíteni, akkor behozhatja
a magnóját, diktafonját, és készíthet felvételt a maga részre. Az Önkormányzatnak nem
feladata a hangkazetták másolása.
Farkas Mátyás bizottsági tag: Amióta hanganyagot vesznek fel, azóta a manipulációk
forrásául szolgál. A Bíróság sem fogadja el bizonyító erővel, mivel manipulálni lehet a
felvételeket. Részemről nem tartom szükségesnek ennek a szabályozását.
Dr. Keresztury Mónika: Határozati javaslatát fenntartja?
Pőcze Levente bizottsági elnök: Én továbbra is értelmét látom, hogy készüljön
hangfelvétel, mivel megkönnyíti a munkát. Szerintem, ha nyílt ülésre mindenki diktafont
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hozhat be, úgy még kezelhetetlenebbé válik az egész, hiszen ez azt jelenti, hogy
bizalmatlanok vagyunk. Én arra gondoltam, hogy a hangfelvétel csak a saját munkánk
megkönnyítésére történne.
Petró Ferenc polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítők a hangfelvételekből dolgoznak.
Tehát, amennyiben nyilvánossá tesszük, azt mondjuk, hogy kötelező készíteni
hangfelvételt, akkor ki kell adni, és le kell másolni. Én úgy gondolom, hogy ennek így nem
sok értelme van. Ha valamelyik képviselőtársam fel akarja venni, akkor vegye fel a
nyilvános ülést. Mi ahhoz nem tudunk segítséget nyújtani, hogy hangkazettákat másoljuk.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Módosító indítvány érkezett a Rendelet 1. §. (2)
bekezdésére vonatkozólag, mivel a bizottság elnöke javasolta, hogy a Rendelet ezen
szakaszából kerüljön kivételre az SZMSZ 26. §. (1); (8) bekezdésének hatályon kívül
helyezése.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök a Rendelet 1. §. (2) bekezdésének, az SZMSZ 26. §. (1);
(8) bekezdésére vonatkozó fentiekben ismertetett módosító indítványát szavazásra
bocsátja:
Az Ügyrendi Bizottság 1 igen, és 1 nem, szavazattal a módosító indítványt elutasította.
Pőcze Levente bizottsági elnök a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/1995. (X.26.) számú rendelete módosításának véleményezését szavazásra
bocsátja:
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 2 igen szavazattal elfogadta a tárgyi előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
2/2007. (II. 09.) ÜB. határozat
Tárgy: A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/1995. (X.26.)
számú rendelete módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a tárgyi
előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért a írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
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Határidő: 2007. február 9.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester

II. Napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2007. évi
önkormányzati célok meghatározásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök felkéri Petró Ferenc polgármestert, hogy amennyiben
kívánja egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: Törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget, amikor
megállapítjuk a köztisztviselők teljesítményértékeléséhez az önkormányzati célokat. Elég
részletesen figyelembe lett véve a tervezett gazdasági program, amely alapján kidolgozásra
kerültek a meghatározott célok.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Egy helyesbítést szeretnék az előterjesztés Mellékletének
2.) c) pontjában. A Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatói állására pályázat kiírása
helyett, - az Önkormányzati ingatlanok értékesítésére pályázat kiírása - elnevezésű
feladatnak kell, hogy bekerüljön ebbe az anyagba. Ezek a Honvéd üdülő, és a Strand
pályázati kiírásaira vonatkoznak.
Pőcze Levente bizottsági elnök: Elég részletes, és érthető az előterjesztés.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök a Polgármesteri Hivatal
teljesítményértékeléséhez a 2007. évi önkormányzati célok
véleményezését szavazásra bocsátja:

köztisztviselőinek
meghatározásának

Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 2 igen szavazattal elfogadta a tárgyi előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
3/2007.(II. 09.) ÜB határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2007. évi
önkormányzati célok meghatározásának véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a tárgyi
előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért a írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. február 9.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester

III. Napirendi pont
Elektronikus ügyintézésre rendelet véleményezése
Előadó: Dr. Keresztury Mónika jegyző
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök felkéri Dr. Keresztury Mónika jegyzőt, hogy amennyiben
kívánja egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Szeretnék egy módosítást eszközölni, a Rendelet Záró
rendelkezései között a 7.§. (1) bekezdésében a hatályba lépés idejére vonatkozóan. A
rendelet 2007. március 15. napja helyett, javaslom, hogy a hatályba lépés idejét 2007.
július 1. –re javítsuk át. Ennek az az indoka, hogy mi jegyzők hétről hétre összejövünk a
Kistérségi Irodában, és megvitatjuk az E-közigazgatás bevezetésével kapcsolatos
problémakört. Eddig az volt az álláspont, hogy február közepére át lesz adva, és
működőképes lesz a rendszer. A legutolsó megbeszélésünkön derült ki, hogy még újabb
hibák várnak javításra, ami március 15-re várható. A biztonságos bevezetés miatt javaslom
a polgármester Úrral egyetértésben a július 1-jei hatályba lépést. Akkorra már várhatóan
biztonságosabban fog működni a rendszer.
Pőcze Levente bizottsági elnök: Az elektronikus közigazgatás bevezetése remélhetően
segíti majd a munkát, ez a jövő útja.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
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Pőcze Levente bizottsági elnök a határozati javaslat 1.) pontjára vonatkozó módosító
indítványt bocsátja szavazásra:
„A Bizottság a rendelet Záró rendelkezések 7.§. (1) bekezdését az alábbiak szerint
javasolja módosítani:
„ E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést
követően indult ügyekben kell alkalmazni.”
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a módosító
indítványt elfogadta.
Pőcze Levente bizottsági elnök a fentiekben elfogadott módosító indítvánnyal együtt az
Elektronikus ügyintézésre rendelet véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 2 igen szavazattal elfogadta a tárgyi előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
4/2007.(II. 09.) ÜB határozat
Tárgy: Elektronikus ügyintézésre rendelet véleményezése

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a tárgyi
előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal egyetért.
2.) A Bizottság a rendelet Záró rendelkezések 7.§. (1) bekezdését az alábbiak
szerint javasolja módosítani:
„(1) E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a
hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.”
3.) A Bizottság a módosító javaslattal együtt e l f o g a d j a az írásbeli előterjesztést
és alkalmasnak tartja arra, hogy azt a Képviselő-testület m e g v i t a s s a és
elfogadja.
4.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. február 9.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
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1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester

IV. napirendi pont
Ügyrendi Bizottság munkatervének megállapítása
Előadó: Pőcze Levente ÜB elnök
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök: Az írásbeli előterjesztést és a munkatervet megkaptuk.
Az Ügyrendi Bizottság munkatervét javaslom kiegészíteni az Ásott-Telszo Kht.
működésével kapcsolatos jelentések, beszámolók megvitatásával. Erre az SZMSZ
lehetőséget biztosít az Ügyrendi Bizottság számára, ezért javaslom az éves
munkatervünkbe felvenni.
Pőcze Levente bizottsági elnök: Több alkalommal lesz az év során az Ásott-Telszo KHTval kapcsolatban Testületi ülés.
Dr. Keresztury Mónika jegyző: Igen, ezek az Üzleti terv, Közhasznúsági jelentés és
Beszámoló.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök: a határozati javaslat 1.) pontjára vonatkozó kiegészítő
indítványokat a fentiekben ismertetett sorrendnek megfelelően szavazásra bocsátja:
a) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2006. évi közhasznúsági jelentésének és éves
beszámolójának az elfogadása 2007. április 16.- ai ülésen
Az Ügyrendi Bizottság a kiegészítő indítványt 2 igen szavazattal ellenszavazat nélkül
elfogadta.
Pőcze Levente bizottsági elnök: a határozati javaslat 1.) pontjára vonatkozó kiegészítő
indítványokat a fentiekben ismertetett sorrendnek megfelelően szavazásra bocsátja:
b) Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2007. évi munkatervének és üzleti tervének a
jóváhagyása 2007. április 16. - ai ülésen
Az Ügyrendi Bizottság a kiegészítő indítványt 2 igen szavazattal ellenszavazat nélkül
elfogadta.
Pőcze Levente bizottsági elnök: a határozati javaslat 1.) pontjára vonatkozó kiegészítő
indítványokat a fentiekben ismertetett sorrendnek megfelelően szavazásra bocsátja:
c) Beszámoló az ÁSOTT-TELSZO Kht. I. félévi gazdálkodásáról 2007. szeptember
17.-ei ülésén
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Pőcze Levente bizottsági elnök: a fentiekben elfogadott kiegészítő indítvánnyal együtt
szavazásra bocsátja az Ügyrendi Bizottság 2007. évi munkatervét:
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:

5/2007.(II. 09.) ÜB határozat
Tárgy: Ügyrendi Bizottság munkatervének megállapítása

Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzat 10. §. (1) bekezdése és 29. (9) bekezdése alapján a határozat mellékletében
foglaltak szerint megállapítja a 2007. évi munkatervét.
1.) A Bizottság egyetért a írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
Határidő: 2007. február 9.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A munkatervet kapják:
1.) Az SZMSZ 10.§. (2) bek. szerintiek
2.) Irattár
V. Napirendi pont
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelet megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök felkéri Petró Ferenc polgármestert, hogy amennyiben
kívánja egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Petró Ferenc polgármester: A költségvetést alaposan előkészítettük, az
intézményvezetőkkel egyeztettünk. Sajnálatos módon több kompromisszumra kellett
kényszerülnünk. Minden intézmény számára, még ha fájó is, elfogadhatónak tartották a
közös megállapodásokat.
Pőcze Levente bizottsági elnök: A költségvetés elkészítését egy megfontolt, átgondolt
anyagnak tartom, és javaslom az Ügyrendi Bizottság által történő elfogadásra.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének
véleményezésére vonatkozó határozati javaslatot szavazásra bocsátja:
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 2 igen szavazattal elfogadta a tárgyi előterjesztést.
Pőcze Levente bizottsági elnök az Önkormányzat 2007- évi költségvetési rendelettervezetét szavazásra bocsátja és az alábbi határozatot hozta:
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 2 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
6/2007.(II. 09.) ÜB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendelet megalkotásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a tárgyi
előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért a írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és a határozati
javaslatot, valamint az előterjesztett költségvetési rendelet-tervezetet
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. február 9.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
VI. Napirendi pont
Az Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja megalkotásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
Pőcze Levente bizottsági elnök: A munkaprogram elkészítését egy megfontolt, átgondolt,
sokoldalú programnak tartom, és javaslom az Ügyrendi Bizottság által történő elfogadásra.
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Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök az Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja
megalkotásának véleményezését szavazásra bocsátja:
Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 2 igen szavazattal elfogadta a tárgyi előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
7/2007.(II. 09.) ÜB határozat
Tárgy: Az Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja megalkotásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta a tárgyi
előterjesztést, és az alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság egyetért a írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság megbízza a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2007. február 9.
Felelős: Pőcze Levente bizottsági elnök
A határozatról értesül:
1.) Pőcze Levente bizottsági elnök
2.) Dr. Keresztury Mónika jegyző
3.) Petró Ferenc polgármester
VII. Napirendi pont
Egyebek
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Pőcze Levente bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás
nem hangzott el és az Ügyrendi Bizottság ülését 930 órakor berekeszti.
Kmf.
Pőcze Levente sk.
Ügyrendi Bizottság elnöke

Farkasné Kiri Klára sk.
jegyzőkönyv-vezető

