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JEGYZŐKÖNYV
Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 25-én
14.00. órai kezdettel a Nyíracsád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (4262
Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) megtartott Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülésén.
Jelen vannak:

Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke
Czapár Gábor
Banczalovszki János
Béres Istvánné
Szászné Veze Rita bizottsági tagok

Meghívottak:

Dr. Nagy János polgármester
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendek kerüljenek megtárgyalásra, melyek az
alábbiak:
1. Előterjesztés a főállású polgármester szabadság megváltásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
2. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításnak,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott
mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
3. Előterjesztés a vásárokról és a piacokról szóló 13/2019. (V.29.) rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
4. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási
tanácsába delegált tag választásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
5. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
6. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodásról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
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7. Előterjesztés szociális bérlakás iránti kérelemről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
8. Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési terv
programjának elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
9. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
ZÁRT ÜLÉS:
10. Előterjesztés a középfokú oktatási intézményben tanulók ösztöndíj pályázatának
elbírálásáról.
Előterjesztő: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke
Jelenlévők a napirendi pontokat megtárgyalásra elfogadják.
Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke javasolja, hogy az ülésről készült jegyzőkönyv
hitelesítője Czapár Gábor bizottsági tag legyen.
Jelenlévők a jegyzőkönyv hitelesítőjét 5 igen szavazattal elfogadják.
1. Előterjesztés a főállású polgármester szabadság megváltásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2019. (II.14.) számú
határozatával döntött Dr. Nagy János polgármester szabadság ütemezéséről, melyről minden
esztendőben határozatot hoz. A jegyző nyilvántartja a polgármester részére megállapított
szabadságot és az igénybe vételét.
Az előterjesztésben 2019. évben őt megillető 185 munkanap szabadság ütemezéséről döntött.
A ki nem vett szabadság ütemezése részben teljesült, mivel ebben az évben október 13-ig
nyilvántartásunk alapján 40 nap szabadság kivételére került sor.
A Kttv. 225/C.§.-a
szabályozza a polgármester éves szabadsága tervezésének
engedélyezésének és igénybevételének rendjét.
A Kttv. szabályozza, hogy a ki nem vett szabadság pénzbeni megváltását a foglalkoztatási
jogviszony megszűnésekor kell megváltani. Ennek feltételeit a Kúria 15/2017. számú
munkaügyi elvi határozata tartalmazza.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225.§. (1) és (2) bek. szerint a
polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között
választással létrejövő sajátos közszolgálati viszony.
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A polgármesteri tisztség a megválasztással jön létre és az új polgármester megválasztásával
megszűnik. A polgármester újraválasztása esetén a korábbi tisztsége megbízatása megszűnik
az újraválasztással új polgármesteri tisztség keletkezik.
A szabadság megváltásának az alapja a jogosultat jogviszonya idején megillető illetmény.
Czirjákné Szabó Katalin:
A főállású polgármester részére 85 nap szabadság megváltását javaslom.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
1/2019. (XI.25.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a főállású polgármester számára 85 nap szabadság megváltását javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke.
2. Előterjesztés a települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításnak,
valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint a természetben
nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017. (VIII.21.) rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 28-án a 10/2019. (III.28.)
önkormányzati rendelettel módosította a 11/2017. (VIII.21.) számú rendeletet, mely a települési
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének
szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki szolgáltatásról, valamint
a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szól.
E rendeletben tévesen lett megjelölve a rendelet módosításának melléklete, így azt módosítani
szükséges. Hogy könnyebben áttekinthető legyen az alaprendelet, az összes melléklet újra
sorszámozásra került.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen
szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
2/2019. (XI.25.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a
települési támogatás megállapításának kifizetésének, folyósításnak, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a tanyagondnoki
szolgáltatásról, valamint a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 11/2017.
(VIII.21.) rendelet módosítását elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi ülésen e
napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnök
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3. Előterjesztés a vásárokról és a piacokról szóló 13/2019. (V.29.) rendelet
módosításáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzata május 29-i ülésén megalkotta a vásárokról és piacokról
szóló rendeletét.
A rendeletében meghatározta a piacon szedhető helypénz összegét,mely nem rendelet alkotási
tárgykör. Ezért szükséges a rendelet módosítása.
Ahhoz, hogy a piac továbbra is zavartalanul tudjon működni, a helyi termelői piac
üzemeltetési rendje tartalmazza a piacon szedhető helypénz összegét.
Az elhangzottakkal a bizottság egyetért és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
3/2019. (XI.25.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a vásárokról és a piacokról szóló 13/2019. (V.29.) rendelet módosítását az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke
4. Előterjesztés a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási
tanácsába delegált tag választásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Az önkormányzati választásokra tekintettel a társulások jogszerű működésének elősegítése
érdekében a kormányhivatal a következőkre hívja fel a figyelmet:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) és 95.
§ (1)-(2) bekezdései szerint a társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei
által delegált tagok alkotják. A társulási tanács tagjai közül elnököt választ, alelnököt
választhat, bizottságokat alakíthat.
A társulási tanácsba a tagot a képviselő-testület delegálja, a delegált személy a képviselőtestület tagja, azaz a polgármester vagy önkormányzati képviselő lehet, beleértve a képviselőtestület tagjai közül választott alpolgármestert is. A képviselő-testület kizárólagos delegálási
joga magában foglalja a helyettesítőként delegált tag megválasztásának jogát is, ide nem
értve, ha a polgármestert törvény erejénél fogva a képviselő-testület tagjai közül választott
alpolgármester helyettesíti.
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Az önkormányzati választásokat követően indokolt a képviselő-testület társulási tanácsba
delegálásról, valamint a társulási tanács elnökének, alelnökének, a bizottság tagjainak
megválasztásáról szóló határozatok, valamint a társulási megállapodás felülvizsgálata,
szükség esetén módosítása.
Fentiekre tekintettel kérem a képviselő-testületet, hogy a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és
Hasznosító Társulás társulási tanácsába szíveskedjen delegált tagot megnevezni.
Czirjákné Szabó Katalin:
Javaslom, hogy a Hajdúsági szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási tanácsába
Dr. Nagy János legyen delegált tag.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
4/2019. (XI.25.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási tanácsába
delegált tagnak javasolja Dr. Nagy János polgármestert.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke
5. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 2019. november 13-i
ülésén módosította a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodását.
A 2019. október 13-án megtartott települési önkormányzati képviselők és polgármesterek
választása után négy településen változott a polgármester személye, mely változások miatt a
Társulási Megállapodást módosítani szükséges.
Jelen változás miatt a Társulási Megállapodás I. fejezet 2. pontjának módosítása szükséges
tekintettel a polgármester választások eredményeire. Azt figyelembe véve
•
•
•
•

Bagamér Nagyközség Önkormányzata képviselőjeként Erdős Tibor polgármestert,
Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata képviselőjeként Nagy Lajos polgármestert,
Nyíradony Város Önkormányzata képviselőjeként Tasó Béla polgármestert,
Nyírmártonfalva Község Önkormányzata képviselőjeként Filemon Mihály
polgármestert

szükséges feltüntetni.
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A döntés után a Társulásban résztvevő mind a 12 önkormányzatnak minősített többséggel
jóvá kell hagynia a módosítást és az egységes szerkezetű társulási megállapodást.
Czirjákné Szabó Katalin:
Mivel technikai dolog miatt kerül sor a változásra, javaslom a társulási megállapodás
módosítás elfogadását.
A javaslattal jelenlévők egyetértenek, és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5
igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
5/2019. (XI.25.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke
6. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodásról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 159.§. (3) bekezdése a helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti, a nemzetiségi törvény szerinti
feltételeknek megfelelő megállapodás megkötését írja elő.
Az együttműködési megállapodás tartalmát a nemzetiségi törvény határozza meg.
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is ennek megfelelően készült el a megállapodás
tervezet.
Felmerült továbbá a Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetében, hogy egyikőjük,
nevezetesen az elnök szeretne tanácskozási joggal jelen lenni a Szociális bizottsági üléseken.
Czirjákné Szabó Katalin:
Ennek nincs akadálya, tanácskozási joggal jelen lehet az üléseinken, helyismeretével
munkánk segítségére is lehet.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
6/2019. (XI.25.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodását
elfogadja, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke
7. Előterjesztés szociális bérlakás iránti kérelemről.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Egy kérelem érkezett a régi óvoda épületében lévő lakás iránti bérbevételre. Az épület egyik
része műteremként használt. Probléma, hogy egy mérőóra van az épületben, azaz a lakás
nincs leválasztva. A műtermet használó kérte almérő felszerelését. Szakember megnézte, nem
lehetséges almérő felszerelése. 5-600.000.- Ft-ba kerülne új főmérő, mivel új vezeték,
szerelvény, stb kellene. Addig a lakás kiadása sem lehetséges. Érdemes először megnézni,
hogy egyáltalán érdemes-e ebbe az épületbe ennyi pénzt befektetni.
Czirjákné Szabó Katalin:
A lakás bérbeadása akkor így az elhangzott körülményekkel jelenleg nem aktuális.
Az elhangzottakkal jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
7/2019. (XI.25.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága - mivel a kérelem tárgyát képező Kassai u. 16. sz. alatti ingatlan bérbeadása a
jelenlegi feltételekkel nem alkalmas lakhatásra – nem javasolja a szociális bérlakás iránti
kérelem támogatását.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin biz. elnöke
8. Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési terv
programjának elfogadásáról.
Előterjesztő: Dr. Nagy János polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Dr. Nagy János polgármester:
Oláh László könyvvizsgáló elkészítette a községi önkormányzat 2020. éves belső ellenőrzés
programjait.
A belső ellenőrzések a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a „költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről” alapján kerülnek elvégzésre.
A 2020. éves ellenőrzési terv mellékletét képezik a vizsgálatok (egyéb ellenőrzési feladatok)
elfogadott ellenőrzési programjai, a kapcsolódó munkalapok, a megbízólevelek, valamint a
teljességi nyilatkozatok, amelyek a konkrét ellenőrzéseket megelőzően kerülnek elkészítésre.
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Czirjákné Szabó Katalin:
A Pénzügyi Bizottság már megtárgyalta a napirendet, velük egyeztetve, költséghatékonyság
szempontjából a Bizottság a 2020 évi belső ellenőrzési programot átvizsgálva javasolja a 2 és
3 pont összevonását, valamint az 5 és 8. pont kihagyását.
Komplex ellenőrzésre pedig az Alapszogláltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központot
javasolja.
Az elhangzottak után a döntéshozatalban résztvevő 5 fő bizottsági tag 5 igen szavazattal
meghozta az alábbi határozatát:
8/2019. (XI.25.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a községi önkormányzat és intézményei 2020. évi belső ellenőrzési terv programját
az alábbiak szerint javasolja elfogadni:
A 2020. évi belső ellenőrzési program előterjesztésében szereplő 2 és 3 pont kerüljön
összevonásra, illetve az 5. és 8. pont kerüljön ki a tervezetből.
Komplex ellenőrzésre javasolja az Alapszolgáltatási és Bentlakást Nyújtó Szociális Központot
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke
9. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról.
Előterjesztő: Nagyné Jobbágy Piroska jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Nagyné Jobbágy Piroska jegyző:
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014-ben megalkotta a Szervezeti
és Működési Szabályzatát. Ezt követően többször került módosításra.
A Magyarország Helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. felhatalmazást ad
az önkormányzatoknak, hogy helyi sajátosságnak megfelelően alkossák meg a szervezeti és
működési szabályzatot, mely alapján működhet a képviselő-testület és bizottságai.
Az SZMSZ átdolgozásra került, hiszen megváltozott a képviselő-testületi tagok listája,
valamint a képviselő-testület bizottságai is változtak.
Az Mötv. leírja azt is, hogy mi a Pénzügyi Bizottság ellenőrzési köre.
Czapár Gábor:
A képviselő-testületi anyag és meghívó az ülést megelőző 5 munkanappal korában kerüljön
kiküldésre az eddigi 5 nappal szemben.
Polgármester saját hatáskörben 400.000.- Ft felett rendelkezhet testületi döntés nélkül. Az e
feletti kiadásokról a képviselő-testület döntsön.
Polgármester rendkívüli élethelyzetben a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság vagy a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökének beleegyezésével adhat támogatást, melyekről a következő
képviselő-testületi ülésen számoljon be.
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság élni kíván a betekintés jogával és negyedévente a
gazdálkodással kapcsolatos iratokat áttekinti a gazdasági vezetővel előzetesen egyeztetett
időpontban.
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A jegyzői hatáskörben lévő lakásfenntartási támogatásról a Szociális és Egészségügyi
Bizottság döntsön.
Az elhangzottakkal a jelenlévők egyetértenek és a döntéshozatalban résztevő 5 fő bizottsági
tag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatát:
9/2019. (XI.25.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:
Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi
Bizottsága a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi
módosításokkal elfogadja:
a képviselő-testületi anyag és meghívó az ülést megelőző 5 munkanappal korában kerüljön
kiküldésre az eddigi 5 nappal szemben.
Polgármester saját hatáskörben 400.000.- Ft felett rendelkezhet testületi döntés nélkül. Az e
feletti kiadásokról a képviselő-testület dönt.
Polgármester rendkívüli élethelyzetben a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság vagy a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökének beleegyezésével adhat támogatást, melyekről a következő
képviselő-testületi ülésen beszámol.
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság élni kíván a betekintés jogával és negyedévente a
gazdálkodással kapcsolatos iratokat áttekinti a gazdasági vezetővel előzetesen egyeztetett
időpontban.
A jegyzői hatáskörben lévő lakásfenntartási támogatásról a Szociális és Egészségügyi
Bizottság dönt.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy jelen határozatot a soron következő képviselő-testületi
ülésen e napirendi pont tárgyalásakor ismertesse.
Határidő: 2019. november 26.
Felelős: Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke
Czirjákné Szabó Katalin bizottság elnöke az ülést bezárja, a következő napirendi pont
tárgyalására zárt ülés tartását rendeli el.
kmf.

Czirjákné Szabó Katalin
bizottság elnöke

Czapár Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő
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