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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 2018. április 16. napján a Városháza 112. számú helyiségében 

megtartott üléséről.  

Jelen vannak:  

• Bodorkos Ádám- elnök 

• Nánási Tamás- bizottsági tag 

 Dr. Tálas - Tamássy Tamás - bizottsági tag 

• Dr. Csaba János – egészségügyi koordinátor 

• Varga László- alpolgármester 

• dr. Kovács András – jegyző 

• Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

• Lengyel Anita jegyzőkönyvvezető 

• Kovács Mária – Fészek Fogyatékosok Nappali Ellátója- 1. napirendi pont 

• Hellenbárt László  – SOS Krízis Alapítvány -2. napirendi pontnál 

• Géczi Dóra- SOS Krízis Alapítvány – 2. napirendi pontnál  

 

Bodorkos Ádám: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fő 

taggal határozatképes.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Nánási Tamást, aki azt 

elfogadja. Mivel módosító javaslat nem érkezett a kiküldött meghívóban szereplő 

napirendeket illetően a kiküldött meghívót tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt 
jelen a szavazáskor) a bizottság az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 



 
 
 
Napirend 
 
 

1) Beszámoló a „FÉSZEK” Fogyatékosok Nappali Ellátójának 2017. évi 

tevékenységéről 

2) Beszámoló az SOS Krízis Alapítvány 2017. évi munkájáról 

3) Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2017. évi tevékenységéről 

4) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

5) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2018. I. 

negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről 

6) A Gólyafészek Bölcsőde 2018. évi Önköltség számítási Szabályzatának 

elfogadásáról 

7) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata által átruházott az 

önkormányzat saját halottjának nyilvánítása ügyében hozott döntésekről (zárt) 

8) "Fedák József Testnevelési és Sport Díj" adományozásáról (zárt) 

 
 

1.) Beszámoló a „FÉSZEK” Fogyatékosok Nappali Ellátójának 2017. 

évi tevékenységéről  

Kovács Mária: Elmondta, részletes beszámolót nyújtott be. Az Intézmény sikeres 

évet zárt, jelenleg teljes létszámmal működnek és minden évben újabb jelentkezők 

vannak. A foglalkozás is szinte teljes létszámmal működik. Megköszönte az 

Önkormányzatnak és a képviselő-testületnek a támogatást.  

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, az 

eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Egészségügyi és Szociális Bizottságának  

36/2018. (IV. 16.) határozata 
 

 
Beszámoló a „FÉSZEK” Fogyatékosok Nappali Ellátójának 2017. évi tevékenységéről 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága  megtárgyalta és a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és 



működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/A. számú 

mellékletben foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja az FÉSZEK” Fogyatékosok 

Nappali Ellátójának 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját. 

 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

2) Beszámoló az SOS Krízis Alapítvány 2017. évi munkájáról 

Hellenbárt László: Összefoglalóan elmondta, 2017. évben összesen 1010 éjszakát 
töltöttek az Intézmény ellátásában biatorbágyi illetékességű ügyfelek, átlagos ellátotti 
létszámuk 2,76 fő volt. Kiemelkedően rövid gondozás nem fordult elő. 2017. évben 
az S.O.S krízis Alapítvány Családok Átmeneti Otthonában ellátott, a Biatorbágyi 
Önkormányzat határozata alapján ellátott családok száma: 2,ellátottak száma: 6 fő, 
ellátott felnőttek száma: 3 fő, ellátott gyerek szám: 3 fő ( 0 fiú, 3 lány)   
 

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, az 

eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Szociális Bizottságának 

37/2018. (IV.16.) határozata 
 
 

Beszámoló az SOS Krízis Alapítvány 2017. évi munkájáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú 
mellékletben foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja az SOS Krízis Alapítvány 2017. 

évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

3) Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2017. évi tevékenységéről 

Bodorkos Ádám: Érezhető az, hogy jó lenne, ha kiegészülne írásos beszámolóval is 

a benyújtott statisztika, mert így nehezen értelmezhető a hozzá nem értők számára.  

Dr. Csaba János: Február 15-e volt a benyújtási határidő, ehhez képest még három 

nappal ezelőtt érkezett meg az utolsó adatszolgáltatás orvoskollégától. Javasolja, 

hogy jövő év januárjában közöljék az adatszolgáltatásra kötelezettekkel, hogy 

amennyiben nem kerül benyújtásra határidőben a kért adatszolgáltatás, úgy 

szerződésszegést követnek el, hisz ez a szerződésükben benne van, aláírták, 

elfogadták. Részben van javulás, mert a családorvosok megfelelő statisztikát 



nyújtottak be, a fogorvosok három különböző statisztikát, a gyermekorvosok 

esetében többé-kevésbé használható,  2017. évhez képest 40%-os javulást lát. A 

felnőtt háziorvosok leadott kártyaszáma 11282 db és ha ehhez hozzá adja a közel 

4000 db gyermekorvosit, az a lakosok számával nagyjából megegyezik. 47516 

orvoshoz fordulás történt, mindenki majdnem 5 alkalommal kereste fel a 

rendelőintézményt. Kórházba 415 beteget utaltak. Rendelőintézetbe 9381 fő kerül, 

aminek a 80% laborvizsgálat volt. A betegségeket csoportba szedte, az Endokrin 

betegek közé a cukorbetegek és a kórosan elhízottak és a strumás betegek 

tartoznak. Érdekesség, hogy nyugat torbágyon ötször annyi beteg van, mint kelet 

bián. Sok az asztmás beteg, illetve a gasztrointesztinális beteg, vezető betegség a 

kardiobaskuláris, ami a lakosság felét érinti. Ez egy rendkívül veszélyeztetett csoport. 

A tumoros megbetegedésből nincs sok, 349 fő. A mammográfiai szűréshez készült 

cikke elkészült, de nem jelent meg. A következő szűrés, amit szeretne megszervezni, 

az a férfiak számára szánt prosztataszűrés. A gyermekorvosokkal kapcsolatban 

elmondta 4408 kártya van, ebből herceghalmi beteg kb. 400 fő. A betegszám itt is 

nagyon magas 33.000 fő. Asztmás gyermek 215 fő, ami célcsoport lehet a prevenciót 

illetően. Feltűnik az adatokból, hogy a három gyermekorvos ellátottainak száma 

nagyon eltérő, Dr. Száray Eszter több, mint kétezer gyermeket lát el, ami megterhelő 

és valamit ki kellene találni a tehermentesítésre. A fogorvosok tekintetében elmondta, 

hogy foghúzás az idősebbekre jellemző. Ami megdöbbentő szám a fogszuvasodás a 

gyerekeknél. Az adatok alapján minden ötödik óvodás gyermek foga szuvas. Itt is 

nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a megelőzésre. 2016. évhez képest nincs sok 

eltérés, kb. 5 év távlatában lehetne pontosabb megállapításokat tenni.  

Dr. Tálas – Tamássy Tamás: Szerződésben kellene rögzíteni azt az elvárást, hogy a 
KSH statisztika mellett szöveges kiegészítés is kerüljön benyújtásra. 
Munkaértekezletek fontosságát továbbra is hangsúlyozta. A munkaértekezletek 
lehetővé tennék, hogy az eddigi statisztikák mellett a mindennapokban használható 
adatokkal is foglalkozzon a bizottság. Érdemes lenne tudni például, hogy hány 
inzulinos beteg van, kik azok akik rászorulnak a diabetológiai szakrendelésre. Ki 
lehetne emelni olyan kórképeket, amelyek helyi ellátási protokolljával érdemes lenne 
foglalkozni. Véleménye szerint a reumatológiai, bőrgyógyászati és ortopédiai esetek 
nagy részének az ellátása a háziorvosi rendeléseken is megoldható, szükség esetén 
szakorvosi konzultációt követően. Az egyes körzetek statisztikai adatai között 
jelentős eltérések vannak. Ezeknek hátterében sokféle ok feltételezhető. Így például 
lehetnek szemléletbeli eltérések,  de az is lehet, hogy nem minden ellátás kerül be az 
adminisztratív rendszerbe. Például az 1. és 5. körzetben az év során a rendelésen 
megjelentek száma lényegesen alacsonyabb a többi körzethez képest. Felnőtt 
körzeteknél kiemelte, hogy a rendelésen kívül ellátottak száma 85,15,9,1,1 fő. Nem 
valószínű, hogy egy körzetben egy év alatt ilyen kevés fekvő beteg lenne. Ha ilyen 
adatokkal találkoznak, akkor felesleges ezekkel foglalkozni, hisz ezek  nem tűnnek 
reálisnak. Sok éves tapasztalat alapján például megállapítható, hogy minden 1000 
kártyaszámhoz hozzá lehet rendelni napi 20 fő átlagot a rendelések forgalmában. 
Vannak szélső értékek, de a fenti átlag szinte törvényszerű. Szeretné, ha a 
statisztikából realitások derülnének ki. Munkaértekezletek keretén belül az összes 
felmerült észrevételek, igények egyeztetésére lehetőség nyílna. Meg lehetne 
beszélni az egészségházzal együttműködve a helyi betegbeutalási szokásrendet. 



 

 

Bodorkos Ádám: Sok esetben probléma van és az összesítő táblák többet 

mondanak, mint az adatlapok és biztos benne, hogy szükség lenne változtatásra. A 

szerződés módosításának lehetőségén dolgozni kell. 

Nánási Tamás: Szükségesnek tartja, hogy a közérthető, kiemelhető betegség-

trendeket, mint az asztma vagy a fogszuvasodás, a képviselő-testület elé kellene 

tárni és elengedhetetlen az írásos beszámoló is. Javasolja, hogy a 

munkaértekezletek tartását a Képviselő-testület írja a háziorvosok számára elő. Az 

adatok összehasonlíthatóságával, elemezhetőségével, tartalmával kapcsolatban 

komoly gondok merülnek fel ennek és az adatszolgáltatás javítása érdekében 

mindenképpen munkaértekezletek tartása szükséges, amit szerződésmódosítás 

keretén belül írja elő. 

Dr. Csaba János: Egyetért azzal, hogy döntésre szükség van. Az orvosi 

értekezletekkel kapcsolatban elmondta, hogy személyes kontaktus megvan. Baráti 

összejövetel kapcsán is lehet apró lépéseket tenni. Javasolja, hogy egy évben 

minimum kétszer vagy háromszor legyen kötelező munkaértekezlet tartása, azon 

való részvétel.  

Nánási Tamás: Javasolja, hogy írásos értékelést kapjon a jövőben a képviselő-

testület. Javasolja továbbá, hogy szülessen határozat arról, hogy az adatszolgáltatás 

javítása és egységesítése érdekében munkaértekezlet tartására lenne szükség, 

aminek a felelőse az egészségügyi koordinátor legyen.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Szerepeljen a javaslatban, hogy a  statisztikai 

egyeztetés mellett a helyi betegirányítási rendszer és a betegutak egységesítése 

céljából, milyen elvek alapján, hogy történjenek a beutálások.  

Bodorkos Ádám: A módosítási javaslatokat befogadta, mivel több hozzászólás, 

kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, az eredeti határozati javaslatot tette fel 

szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

38/2018. (IV.16.) határozata 

 



Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2017. évi tevékenységéről 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/A. számú 
mellékletben foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja az egészségügyi alapellátás 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót, azzal a javaslattal, hogy  
 
Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. Az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt- és gyermek háziorvos, fogorvos) 
kötelező adatszolgáltatásáról szóló 290/2004.(11.25.) Öh. számú határozatát 

kiegészíti azzal, hogy az alapellátásban dolgozó orvosok a betegirányítási 
rendszer  és a beteg utak biztosítása céljából a statisztikai rendszer 
egységesítése érdekében írásos értékeléssel egészítsék ki éves 
beszámolójukat, 

 
2. az alapellátásban dolgozó orvosok számára 2019. január 1. napjától évi 2-3 

munkaértekezlet kerüljön megtartásra az egészségügyi koordinátor 
szervezése mellett. 

 
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 

 

) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

Bodorkos Ádám: Csaba doktor úr és Egervári doktornő is megküldte írásos 

beszámolóját. A szolgáltatási szint bővítése miatt szükséges az Egészségház 

épületének átalakítása. 

dr. Kovács András: Polgármester úr levélben fordult az Állami Egészségügyi Ellátó 

Központhoz az Egészséges Budapest Programban való részvétellel kapcsolatos 

információ kérése tárgyában. A megérkezett tájékoztatás szerint a Budapesti 

agglomerációs települések is részt vehetnek a programban, így a szakellátás 

fejlesztését célzó kiemelt beruházási programban Biatorbágy is részt vehet. Ehhez 

olyan orvostechnikai vagy informatikai fejlesztéseket kell bemutatni, amelyek ennek a 

programnak keretében támogathatóak. Az Önkormányzat részéről korábban a 

röntgenkészülék beszerzése merült fel igényként. A határidő szűk, 2018. április 30-ig 

lehet benyújtani a pályázati anyagot. Támogatási intenzitás nincs, valamennyi 

önrészt vállalnia kell a fenntartó önkormányzatnak. Az anyag jövő hétre el fog 

készülni. A másik hozzászólásom az Egészségügyi Kft pénzügyi beszámolójához 

kapcsolódik, ami jórészt gazdasági mutatókat tartalmaz, előzetesen a 

felügyelőbizottság, majd a Pénzügyi Bizottság tárgyalja. Kérdése, hogy az 



Egészségügyi Bizottság szeretné-e tárgyalni rendkívüli ülésen a pénzügyi 

beszámolót? 

Bodorkos Ádám: Véleménye szerint elégnek látja, hogy a Pénzügyi és Stratégiai 

Bizottság tárgyaljon a beszámolóról, nincs szükség rendkívüli Egészségügyi és 

Szociális Bizottság ülésére. 

Dr. Tálas –Tamássy Tamás: Véleménye, hogy a Pénzügyi Bizottság elég a 
beszámoló tárgyalásához. Régi Europ-Med-es beszámolókat jó alapnak találja 
ahhoz, hogy az Egészségügyi Kft is készítse el és nyújtsa be a beszámolóját, attól 
függetlenül, hogy havonta van beszámoló. Javasolja, hogy kerüljön benyújtásra a 
2017. évre vonatkozó beszámoló, majd a 2019. évi munkatervben április hónapban 
kerüljön tervezésre az Egészségügyi Kft éves beszámolója. A rövidített 
névhasználattal kapcsolatban javasolja, hogy a teljes Kft név maradjon meg, rövid 
névként a Biatorbágyi Egészségház Kft. szerepeljen. Jegyző úr felé jelzi, hogy nem 
tud róla, hogy van-e SZMSZ-e az Egészségháznak, bizonyos megfontolásokból 
kellene, hogy legyen. Az előző bizottsági ülésen arról volt szó, hogy ha megvan a 
kapacitás, akkor új üzleti terv megtárgyalásra is szükség lenne. Befejezésként 
elmondta, aggályai vannak a magánrendelések elszámolásával kapcsolatban. Egy 
önkormányzati egészségügyi intézménynél, aminek az alapja NEAK finanszírozás, 
rossz íze van annak, hogy magánrendelést folytat. Véleménye szerint az 
önkormányzat ne adjon ki magánrendelésre számlát.   
 
Bodorkos Ádám: Egervári doktornő tájékoztatójában ír arról, hogy a felső szinten 

lévő számítástechnikai eszközök és irodai bútorok, eszközök elszállításáról az 

önkormányzat gondoskodjon. Kéri, hogy az Önkormányzat vizsgálja ki és 

amennyiben lehetséges a Családsegítő Szolgálattal együttműködve osszák szét a 

tárgyakat rászoruló családok számára.  

dr. Kovács András: A nevezett eszközök tekintetében hivatalos levélben 

megkeresésére került a vélt tulajdonos, mivel nem talált tárgyról van szó, ezért a 

tulajdonjog nem vész el, Ptk. szerinti megbízás nélküli ügyvitel szerint fog az 

önkormányzat eljárni. 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Egervári doktornő tájékoztatójából nem érezte azt, hogy 

kész van az Egészségház átalakítására egy terv. Egervári doktornő nem tud erről? 

Hisz egy koncepció terv elindít egy utat és röntgengép helye is szerepel benne. 

dr. Kovács András: A tervezők Egervári doktornővel átnézték a koncepciótervet, 

ami akkor készült, amikor még a doktornő nem vette át az Egészségház 

üzemeltetését. Tehát a koncepció terv átdolgozásra kerül és ezt követően a bizottság 

is látni fogja.  

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, az 

elhangzott javaslatokat tette fel szavazásra.  

Szavazás:  



A bizottság 3 igen egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 
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Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről szóló 
beszámolót és az alábbi javaslatot tette: 
 

1. Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft (továbbiakban: 
Egészségügyi Kft) a 2018. május 22-ei Egészségügyi és Szociális Bizottság 
ülésére készítse el és nyújtsa be a 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai 
beszámolóját; 

2. a 2019. évi bizottsági munkatervbe kerüljön be az Egészségügyi Kft szakmai 
beszámolójának tárgyalása az áprilisi napirendek közé; 

3. az Egészségügyi Kft készítse el és nyújtsa be új üzleti tervét, amiben  
bemutatásra kerül a Nemzeti Alapkezelőtől 2018. február hónapban 
megkapott kapacitások, szakrendelések számadatai. 

 

5) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2018. I. 

negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről 

Bodorkos Ádám: Szokásos napirendi pontja a bizottságnak. Mivel több 

hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, az eredeti határozati javaslatot 

tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 
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Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2018. I. negyedévben, 

szociális ügyekben hozott döntésekről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2018. I. 
negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót.  
 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelettel 
módosított, az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
7/2009. (10.30.) Ör. számú rendeletének 3. § (3) bekezdése, valamint Biatorbágy 
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) 
Ör. számú rendeletének 27. § (1) bek. a) pontja, valamint 47. §-ában, valamint az 
1/A. számú mellékletben foglalt átruházott hatáskörében foglaltak alapján Biatorbágy 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 
beszámolót jóváhagyja. 
 

 

6) A Gólyafészek Bölcsőde 2018. évi Önköltség számítási Szabályzatának 

elfogadásáról 

Regős Zoltánné: Nem az ő hatásköre dönteni az emelésről, ezért döntött úgy hogy 

ezt a 8 forintos emelést a bizottság elé terjeszti. Minimális összegről van szó, a 

mostani helyzetet figyelembe véve ez egy előreszámolás, előre mutatás. Minden 

évben minden intézménynek meg kell ezt az önköltségszámítást tennie. Ezek a 

mutatók egyszer kerülhetnek korrigálásra az év folyamán. javasolja, hogy az emelés 

kerüljön elfogadásra. megkérdezte a szülőket és a kollégákat is, akik 80%-ban az 

emelés ellen voltak.  

Bodorkos Ádám: Ez elég elenyésző, és az önkormányzat feladata, hogy döntsön. 

Nánási Tamás: Azért érdemes ezt most meglépni, mert előfordulhat, hogy a jövőben 

még nagyobb emelésre lesz szükség az infláció változásával.  

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, az 

eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 
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A Gólyafészek Bölcsőde 2018. évi Önköltség számítási Szabályzatának 

elfogadásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde 2018. évi Önköltség számítási 

Szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést, és elfogadásra javasolja azt. 

 

 
Bodorkos Ádám: Az ülést 18 óra 16 perckor bezárja és a bizottság ülését zárt 
ülésen folytatja.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                             Nánási Tamás 
 elnök                                                         bizottsági tag 

 

 


