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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 2017. május 15. napján a Városháza 112. számú helyiségében megtartott 

üléséről.  

Jelen vannak:  

• Bodorkos Ádám- elnök 

• Nánási Tamás- bizottsági tag 

• Dr. Tálas - Tamássy Tamás - bizottsági tag 

• Szanyi József –bizottsági tag – 1. napirendi ponttól 

• Tarjáni István- polgármester 

• Varga László – alpolgármester  

• dr. Kovács András - jegyző 

• Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

• Véghné Gazsi Etelka - igazgatási ügyintéző 

• Dr. Csaba János – egészségügyi koordinátor 

• Regős Zoltánné – a Gólyafészek Bölcsőde vezetője 

• Tóth Attila-  Biatorbágyi Családsegítő Szolgálat intézményvezető 

• Lengyel Anita jegyzőkönyvvezető 

 
Bodorkos Ádám: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fő taggal 
határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Nánási Tamást, aki azt elfogadja. 
Javaslatot tesz a napirendre, a meghívótól eltérően. Javasolja, hogy a nyilvános ülésen a 3. 
napirendi pont kerüljön levételre azzal az indokkal, hogy a beszámoló tárgyalását június 
hónapban visszahozza, amennyiben a Manó és Manócska Családi Napközik beszámolói 
megérkeznek.  
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Bodorkos Ádám: Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat nem érkezett, az 
általa elhangzott napirend-módosító javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

Szavazás: 

A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazattal (3 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:  

Napirend 
1.) Beszámoló a Gólyafészek Bölcsőde 2016. évi működéséről 
2.) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 
3.) Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről 
4.) Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 
5.) A biai alapellátás decentrum hosszú távú fejlesztésére vonatkozó koncepcióról- a) 

Körzeti orvosi rendelő fejlesztési tanulmányterv készítéséről 
6.) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (02.25.) 

önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról  

7.) Javaslattétel "Biatorbágyért" kitüntetés adományozására (zárt) 
8.) Javaslattétel „Biatorbágy Városáért Életműdíj" adományozására (zárt) 
9.) Javaslattétel „Geréby Imre Köztisztviselői Díj” adományozására (zárt) 
10.) Beszámoló a Biatorbágy Város Önkormányzata által átruházott az önkormányzat 
saját halottjának nyilvánítása ügyében hozott döntésekről (zárt) 

 
 
 1.) Beszámoló a Gólyafészek Bölcsőde 2016. évi működéséről 

Bodorkos Ádám: Köszönti a bizottság ülésén Regős Zoltánnét, akinek szívből gratulál az 
újabb 5 éves intézményvezetői kinevezéséhez.  
 
Regős Zoltánné: Elmondta, hogy az intézménynek nagyon jó híre van a városon belül. A 
múlt évben a gyermekek beszoktatása jól ment, egyre többen jelentkeztek. Az ellátotti szám 
72 főről 84 főre emelkedett január 1. napjától. Az intézmény kihasználtsága jó, kivéve, hogy 
a legkisebb gyermekek sokkal betegesebbek, mint a nagyobbak. A nyári nyitva tartásról 
elmondta, hogy 8 hétre oszlik el az időszakos nyitva tartás. A dolgozók felvételt nyertek a 
főiskolára, azonban változás is van, hisz van olyan kolléga, aki külföldön dolgozik már és van 
olyan, aki elköltözött a városból és ezért kellett munkahelyet is váltania, amit minden esetben 
nagyon sajnál. 2017. évi Szakmai Programmal kapcsolatban elmondta, hogy a napirend 
annyival bővült, hogy az intézmény idén ünnepli az 5 éves szülinapját, mely alkalomból 
2017. június 9-én a gyermeknappal egybekötött ünnepségre kerül sor, amire a régi 
bölcsődés gyermekek is meghívást kaptak szüleikkel, ahol egy hatalmas szülinapi torta is 
felszolgálásra kerül és a tombola fődíja egy bicikli lesz.  
 
17:04 Szanyi József megérkezett, a bizottság 4 fővel folytatja ülését.  
 
Dr. Tálas-Tamásy Tamás: A családlátogatás jogszabályi kötelezettség-e és hogy oldódik 
meg munkajogilag? 
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Regős Zoltánné: A családlátogatás része a kisgyermeknevelő munkakörének. 
Módszertanban benne van, nem kötelező, a család minden esetben előtte egyeztetés miatt 
megkeresésre kerül. A családok mindig a családhoz igazodva kerülnek felkeresésre.  
 
Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt a vitát lezárta és szavazásra tette fel a 
2016. évi beszámolót.  
 
Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
46/2017. (V. 15.) határozata 

 
Beszámoló a Gólyafészek Bölcsőde 2016. évi működéséről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott 
hatáskörben megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde 2016. évi működéséről szóló 
beszámolóját és Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 3/2011.(02.25.) Ör. számú rendeletében 27.§, 47.§. valamint az 1/A mellékletben 
foglaltak szerint: 
 

• a Gólyafészek Bölcsőde 2016. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Bodorkos Ádám: Szavazásra tette fel a 2017. évi Szakmai Programot.  
 
Szavazás: 

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

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

47/2017. (V. 15.) határozata 
 

Beszámoló a Gólyafészek Bölcsőde 2017. évi Szakmai Programjának elfogadásáról 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott 
hatáskörben megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde 2017. évi Szakmai Programját és 
Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) Ör. számú rendeletében 27.§, 47.§. valamint az 1/A mellékletben foglaltak 
szerint: 
 

• a Gólyafészek Bölcsőde 2017. évi Szakmai Programját elfogadja. 
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2.) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 
 
 
Nánási Tamás: Általános probléma, hogy a jelzőrendszer szükségességét nem mindenki 
veszi egyformán komolyan. Tanulságos az is, hogy a jelzőrendszeres értekezleten ki, 
hányszor vett részt az alapellátásban dolgozók közül. A felnőtt háziorvosok egyetlen 
alkalommal sem vettek részt értekezleten és jelzést sem adtak, gyermekorvosok két 
alkalommal. Kéri, hogy a háziorvosokkal való konzultációba a jelzőrendszer fontossága 
kerüljön be. Ezen túl kéri, hogy a felekezeti általános iskoláktól is kerüljenek bekérésre a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolók. Nem akkor kell 
szólni, amikor már drámai a helyzet, hanem még előtte. Fontos ebben az esetben is a 
prevenció és nagyon fontos mindenkit bekapcsolni a rendszerbe.  
 
Pomaházi Krisztina: A szolgáltatástervezési koncepció cselekvési tervében már szerepel a 
feladat, aminek a felelőse az igazgatási osztály, mert más nem vállalta ezt a feladatot. A 
jelzőrendszeri tagok között, hogy az alapítványi vagy felekezeti iskolák szerepelnek–e az 
külön történet. A beszámoló a kötelező és az önként vállalt feladatokat tartalmazza, ha ez a 
bizottság kérése, abban az esetben a beszámolóval kapcsolatban megkeresésére kerülnek 
a nevezett iskolák.  
 
Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A cselekvési terv tárgyalásánál is kifogásolta, hogy a feladat az 
egészségügyi referenshez kerüljön. Ezt követően egyeztetett Tóth Attila Intézményvezetővel, 
és úgy gondolja, hogy a háziorvosokkal tervezett munkaértekezleteknek része lehetne akár a 
jelzőrendszer kérdése is. Az alapellátással való együttműködés is tárgya lehet a 
munkaértekezletnek, ahol a résztvevők miatt helyet kaphat a probléma. Ezért javasolja az 
együttműködés szervezett formáját, ahol ez felszínre kerülhet. 
 
Dr. Csaba János: Feladata, hogy továbbítsa a problémát az érintettek felé és ezt meg is 
teszi. A munkaértekezlet rövidesen összehívásra kerülhet, de még meg kell, előzze egy 
lakossági fórum, aminek szervezése folyamatban van.  
 
Tóth Attila: Elmondta, hogy a beszámoló 2016. évre vonatkozik, 2017. évben jó irányt vett a 
probléma, örömmel vesznek részt a konzultációkon. Kollégái saját körzetébe tartozó 
háziorvosával konzultál. Az iskolák felé törekedtek arra, hogy az iskolákban saját belső 
protokoll kerüljön kialakításra, arra az esetre, ha felmerül bármilyen probléma és jelezzenek, 
ha külső segítségre szükség van. Ebből az okból kifolyólag az osztályfőnökökkel már 
megtörtént az egyeztetés. Ugyanúgy az iskoláknál, mint a háziorvosoknál, ha egy belső 
protokoll kialakításra kerül, akkor tragédiák előzhetőek meg. Terveik között szerepel, hogy az 
iskolákban is megjelennek, ahol egy-egy szakember heti 1 alkalommal ott is elérhető lenne.  
 
 
Bodorkos Ádám: Több javaslat, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja, és Nánási Tamás 
javaslatát tette fel szavazásra, mely szerint a 2017. évről szóló gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolóban szerepeljenek az egyháziés 
alapítványi fenntartású iskolákra vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 
szóló beszámoló is.   
 
 
Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a módosító javaslatot elfogadta.  
 
Bodorkos Ádám: Az elfogadott módosítással tette fel a határozati javaslatot:  
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Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
48/2017. (V. 15.) határozata 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról 

 
 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) Ör. számú rendeletében 27.§, 47.§. valamint az 
1/A mellékletben foglaltak szerint átruházott hatáskörben elfogadja a Biatorbágy 
Város Jegyzője, valamint az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló beszámolót. 
 
A bizottság úgy dönt, hogy a 2017. évről szóló gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásáról szóló beszámolóban szerepeljenek a Biatorbágyon működő 
egyházi és alapítványi fenntartású iskolákra vonatkozó adatok is. 
 
 

3.)  Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő 
kérdésekről 
 
Bodorkos Ádám: Javaslata, hogy a pályázaton mindenféleképpen az Egészségügyi Kft 
induljon és a Kft bízza meg a pályázatíró céget is. A testületi üléséig a 3 ajánlat be fog 
érkezni, amiből kiválasztásra kerülhet az az egy, aki a pályázaton való indulást biztosítja.  
 
Tarjáni István: Kiegészítésként elmondta, hogy a véleménye, hogy nem látja előzetesen 
azt, hogy a Kft előnyösebb pozícióból indulna. A testületi ülésig történő egyeztetések 
tükrében fog javaslattal élni. 
 
Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Elmondta, hogy a pályázati anyagok ismeretében egy olyan 
szakértő bevonására kerüljön sor, aki átlátva a 3 pályázat összetettségét, tegyen javaslatot a 
pályázaton való indulásról.  
 
Bodorkos Ádám: Javasolja, hogy a soron következő ülésig kerüljön sor egy pályázatírói 
szakértővel való egyeztetésre. Kérdés, észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámolót 
teszi fel szavazásra.  
 
Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
49/2017. (V.15.) határozata 

 
Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről 

  
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal 
összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 
az alábbi módosítással:  

- A bizottság felkéri a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésig egy 
pályázatíró szakértő kerüljön kiválasztásra, akinek segítségével döntsék el, 
hogy a pályázatokat Biatorbágy Város Önkormányzata vagy a Biatorbágy 
Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft nyújtsa be.  

 

 
4.)  Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
  
 
Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést, mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem 
volt a vitát lezárja és az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  
  
Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor az alábbi határozatot hozza: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

509/2017. (V.15.) határozata 
 

Biatorbágy Város önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról  

  
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Biatorbágy Város önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 

 
5.) A biai alapellátás decentrum hosszú távú fejlesztésére vonatkozó koncepcióról- a) 
Körzeti orvosi rendelő fejlesztési tanulmányterv készítéséről 
 
Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Javasolta, hogy a Dr. Csaba János 
egészségügyi koordinátor által felvetett 3 verzió közül a 2. javaslatra kérjenek 
tanulmánytervet.  
 
Dr. Csaba János: A melléklet Dr. Tálas-Tamássy Tamás bizottsági tag és Schrammel 
Zoltán tervezővel folytatott egyeztetések végeredménye. Az épület bérbeadásával 
kapcsolatban elmondta, hogy az emeleti helyiségek üzletként való kiadása nem előnyös, 
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ezért kerültek a földszintre javasolva. A 3. verzió az épület felújításáról szól, ahová egy 
tornatermet is be lehet tervezni. 450m2 az alapterület, amivel tervezni lehet és ami 
tartalmazza a felsorolt rendelőhelyiségeket. 
 
Bodorkos Ádám: Abban az esetben, ha emelet lesz, gondolni kell a mozgássérültekre is, és 
ott jelentkezik az akadálymentes megközelítés, a lift tervezése, ami megint költségnövelő 
tényező.  
 
Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A mérnök úr most azt a döntést várja, hogy a költségek 
rendelkezésre állnak-e a tanulmánytervek elkészítésére, aminek a tartalma az előterjesztés 
mellékleteként olvasható. 3 változat készül és abból lehet választani.  
 
Bodorkos Ádám: Javasolja, hogy a határozati javaslatba kerüljön be, hogy 3 koncepcióterv 
kerül kidolgozásra, valamint a költség fedezésére javasolja az Egészséges Biatorbágyért 
program keretét.  
 
Varga László: Javasolja, hogy a már meglévő szempontok kerüljenek kiegészítésre azzal, 
hogy a Szabadság utca 8. szám alatti ingatlan fejlesztése legyen összhangban az 
egészségház fejlesztési terveivel. Ezen túl javasolja, hogy ha megtartják a jelenlegi épületet, 
akkor a kiadó üzlethelyiségek az utcafrontra legyenek tervezve, mert ez adja magát. A 
harmadik javaslata az, hogy a plusz helyiségek tekintetében élvezzenek prioritást a hiányzó 
egészségügyi vagy szociális alapellátások, ilyen a gyermekfogászat, mint önálló rendelő, 
nevelési tanácsadó, korai fejlesztő központ.  
 
Nánási Tamás: kéri, hogy a tervezésnél vegyék figyelembe, hogy amennyiben a parkolót is 
érinti a fejlesztés, akkor az miként kerül a jövőben továbbra is biztosításra. Korábban értesült 
arról, a Szabadság utca 25. szám alatti ingatlan tulajdonosa önkormányzat részére való 
megvásárlásra felajánlás érkezett, amit meg kellene vizsgálni, hogy él-e és ha igen, akkor 
javasolja megvizsgálni, bevonható-e az ingatlan a fejlesztésbe.  
 
Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A szakértő mérnök irodának a javaslatait várja, mert aggálya 
van azzal, hogy mi fér el az épületben. Javasolja, hogy az alapellátások élvezzenek prioritást 
a szempontok között. Javasolja, hogy a határozati javaslatban koncepciók szó szerepeljen a 
koncepció helyett.  
 
Dr. Csaba János: Elmondta, hogy ugyanaz a tervező csoport dolgozik, mind két 
fejlesztésen. A gyermekfogászat megoldott, a felnőtt fogorvosi rendelőn belül.  
 
Bodorkos Ádám: Kérdés, észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a módosító javaslatokat 
fogadta be és tette fel szavazásra a módosított határozati javaslatot: 
 

- az Önkormányzat a 2017 évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program 

keretéből biztosítja a koncepciók elkészítéséhez szükséges bruttó 508 000 Ft 

tervezési díjat; 

- a már meglévő szempontok kerüljenek kiegészítésre azzal, hogy a Szabadság utca 

8. szám alatti ingatlan fejlesztése legyen összhangban az egészségház fejlesztési 

terveivel; 

- a tervezendő kiadható üzlethelyiségek az utcafrontra legyenek tervezve; 

- plusz helyiségek tekintetében kerüljenek megvizsgálásra az alábbi funkciók 

elhelyezhetősége 
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- gyermek fogorvosi rendelő, 

- nevelési tanácsadó, 

- korai fejlesztő központ; 

- felkéri a polgármestert, hogy a Szabadság utca 25. szám alatti ingatlan 

önkormányzat részére való felajánlás kérdése a testületi ülésig kerüljön tisztázásra;  

- az egészségügyi alapellátások prioritást élvezzenek a szempontok között. 

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

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

51/2017. (V.15.) határozata 
 

A biai alapellátás decentrum hosszú távú fejlesztésére vonatkozó koncepcióról - 
Körzeti orvosi rendelő fejlesztési tanulmányterv készítéséről 

  
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a biai alapellátás decentrum hosszú távú fejlesztésére vonatkozó 
koncepcióról - Körzeti orvosi rendelő fejlesztési tanulmányterv készítéséről szóló 
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítésekkel: 

 
- az Önkormányzat a 2017 évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program 

keretéből biztosítja a koncepciók elkészítéséhez szükséges bruttó 508 000 Ft 

tervezési díjat; 

- a már meglévő szempontok kerüljenek kiegészítésre azzal, hogy a Szabadság utca 

8. szám alatti ingatlan fejlesztése legyen összhangban az egészségház fejlesztési 

terveivel; 

- a tervezendő kiadható üzlethelyiségek az utcafrontra legyenek tervezve; 

- plusz helyiségek tekintetében kerüljenek megvizsgálásra az alábbi funkciók 

elhelyezhetősége 

- gyermek fogorvosi rendelő, 

- nevelési tanácsadó, 

- korai fejlesztő központ; 

- felkéri a polgármestert, hogy a Szabadság utca 25. szám alatti ingatlan 

önkormányzat részére való felajánlás kérdése a testületi ülésig kerüljön tisztázásra;  

- az egészségügyi alapellátások prioritást élvezzenek a szempontok között. 
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6.) Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (02.25.) 
önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról 
 
Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Kérdés, észrevétel nem lévén a vitát lezárja 
és a rendelettervezetet tette fel szavazásra.  
 
Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

52/2017. (V.15.) határozata 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(02.25.) önkormányzati 
rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatának 

módosításáról  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és 
működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet tervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Bodorkos Ádám: A nyílt ülést 1811 órakor bezárja és a bizottság ülését zárt ülésen folytatja.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                                         Nánási Tamás 
                         elnök                                                                     bizottsági tag 
 

 


