SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Iktatószám: VI/A. 385-10/2017.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága 2017. október 24-én (kedden) 14.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal
házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről

dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Gombás Viktória Rita, Horváth Jánosné,
Ferencz Zoltán József, Rácz Zoltán Rókus,
Hollendus Zsolt bizottsági tagok

Igazoltan távol maradtak:

Kerekes László Géza bizottsági tag

Igazolatlanul távol maradt:

-

Tanácskozási joggal megjelentek:

dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Ritter Eszter szociális- igazgatási ügyintéző
Berbuch Miklós jegyzőkönyvvezető

Megjelent meghívottak:

Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság
vezető
János Anna CK titkár

dr. Tóth Gyula elnök megállapítja, hogy a 7 tagú Bizottságból 6 fő jelen van, a Bizottság
határozatképes. Az ülést 14.00 órakor megnyitja.
dr. Tóth Gyula elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Ferencz Zoltán József bizottsági
tagot megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
dr. Tóth Gyula elnök: Javasolja a Bizottságnak a kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontok elfogadását.
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Az elnök szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását, melyet a Bizottság 6 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadott.
Napirend
Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
(248. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző
2. / napirendi pont
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú, „Ügyeleti Központ
kialakítása” című pályázat vonatkozásában bérleti szerződés jóváhagyására
(263. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
3. / napirendi pont
A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító
okiratának módosítása
(244. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
4. / napirendi pont
Javaslat a 3. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására és a feladatellátási szerződés aktualizálására
(252. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
5. / napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. III.
negyedév)
(256. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
6. / napirendi pont
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az iskola- egészségügyi feladatok
ellátására kötött megállapodás felmondása
(írásbeli előterjesztés)
2

Előterjesztő: Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság vezető
Előadó: Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság vezető
7. / napirendi pont
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
Zárt ülés
8. / napirendi pont
Szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálása
(247. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
9. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
10. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

Nyilvános ülés
1. / napirendi pont
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
(248. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző
Ritter Eszter szociális igazgatási ügyintéző: Elmondja, hogy 2013-ban kezdődött meg az
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata. Egységes keretek között kell minden
önkormányzatnak megalkotnia az Esélyegyenlőségi Programját. Az egységesítés előnyöket és
hátrányokat is jelent, hiszen így a programok jól összehasonlíthatóak, de egyúttal nem nyújt
a szakembereknek elégséges mozgásteret a helyi szükségletek beépítésére. A
mélyszegénységben élők és a romák problémáit egységesen kezeli az előírás, azonban ez
településenként akár eltérő programrész is lehetne. Az önkormányzat 2013-ban öt fő
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csoportot jelenített meg az Esélyegyenlőségi Programban: a gyermekek, az idősek, a nők, a
fogyatékkal élők és a mélyszegénységben élők és a romák fejezetekkel. 2013-ban ezekre a
csoportokra megszületett az esélyegyenlőségi program. A jogszabály felülvizsgálatot rendel
el kétévente. Az utolsó felülvizsgálat 2015-ben történt meg, akkor két új intézkedést
terveztek. Az egyik intézkedés a szegregátumban élők helyzetének javítása, ami egy pályázat
révén valósulhat meg a szociális-városrehabilitáció keretében. Konkrétan hét Patak utcai
ingatlannak a felújításáról van szó a pályázatban. A másik pont a nyári
gyermekétkeztetésben való részvétel, mivel ez az ellátás korábban pályázati lehetőséggel
valósult meg. A gyermekvédelmi törvény megváltozott, bevezetésre került a kötelező
szünidei étkeztetés biztosítása azokra a gyermekekre, akik hátrányos illetve halmozottan
hátrányos helyzetűek. A törvényi változás okán nyári gyermekétkeztetési pályázatot már
nem írnak ki, ezért ennek a résznek a továbbiakban nem kell szerepelnie az esélyegyenlőségi
programban és az intézkedési tervben. Az esélyegyenlőségi program megküldésre került a
Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság mentorának, aki egy változtatást javasolt az
esélyegyenlőségi programban. A mentor javasolta a program tervezetben korábban szereplő
2018. december 31. napjával történő – öt éves – felülvizsgálat lezárását, 2018. június 27.
napjával történő lezárásra módosítani, mert az öt éves időtartam a naptári napok szerint
ekkorra jár le. A módosítási javaslat beépítésre került az esélyegyenlőségi programba. A
programot az Esélyegyenlőségi Program Fórum és a Humán Bizottság elfogadásra javasolja a
közgyűlésnek.
Rácz Zoltán Rókus bizottsági tag: Elmondja, hogy véleménye szerint ilyen messze még nem
volt az ország a valódi esélyegyenlőségtől. Bizonyos rétegek számára – a szegényeknek és a
romáknak – az esélyegyenlőség hiú ábránd. A mai társadalmi viszonyok mellett képtelenség
a szakadékot csökkenteni. Üdvözli az esélyegyenlőségi programot, de ami az országban
történik ezen a téren, annak nem örül.
dr. Tóth Gyula elnök: A bizottság tagjait megkéri, hogy a továbbiakban tartózkodjanak a
politikai megnyilvánulásoktól. Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az
előterjesztést a Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 5 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 100/2017. (X.24.) SZEB határozata
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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2. / napirendi pont
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú, „Ügyeleti Központ
kialakítása” című pályázat vonatkozásában bérleti szerződés jóváhagyására
(263. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Tóth Gyula elnök: Magyarné Somogyvári Tünde megbízott osztályvezető egyéb
elfoglaltsága miatt az ülésen nem tudott megjelenni, ezért felkéri dr. Főfai Klára
igazgatóságvezető asszonyt az előterjesztés ismertetésére.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a TOP-6.6.1-16 intézkedésen belül támogatói döntésben részesült és 2017.
október 12-én támogatási szerződést kötött, mely alapján Ügyeleti központ kerül kialakításra
Szekszárd, Ybl M. u. 1. szám alatt. Az Ügyeleti központban elhelyezésre kerül a védőnői
szolgálat, a gyermek és felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás és a IV. sz. házi gyermekorvosi
szolgálat. A tervezett új Ügyeleti Központ a Szekszárd, Ybl M. u. 1 szám alatt lévő két szintes,
1754 m²-es irodaház belső átalakításával kerül megvalósításra. Az ingatlan a Tolna Megyei
Kormányhivatal vagyonkezelésében van. Az MNV Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
hozzájárult az ingatlan használatáról szóló szerződés megkötéséhez és az ingatlan
térítésmentes biztosításához. A pályázati felhívás előírja a támogatási szerződésben foglalt
első mérföldkőnél a tulajdonviszonyok rendezését, jelen esetben e szerződés meglétét a
projekt megvalósítási helyszínére. A szerződés tartalmával kapcsolatban az egyeztetés folyik
az önkormányzat és a kormányhivatal között.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 101/2017. (X.24.) SZEB határozata
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú, „Ügyeleti Központ
kialakítása” című pályázat vonatkozásában bérleti szerződés jóváhagyására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003 azonosítószámú, „Ügyeleti Központ
kialakítása” című pályázat vonatkozásában bérleti szerződés jóváhagyásáról szóló
előterjesztést.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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3. / napirendi pont
A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító
okiratának módosítása
(244. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
dr. Horváth Annamária oktatási referens: Elmondja, hogy a medinai tagintézmény
pályázatot nyert energetikai felújításra és bővítésre. Az intézmény épületében a felújítási
munkák alatt a gyermekek nem tartózkodhatnak, ezért jelenleg a bölcsődei ellátást az
intézmény nem tudja biztosítani. Az óvodai ellátás a művelődési ház épületében valósulhat
meg a felújítás ideje alatt. A művelődési házban olyan körülményeket kellett kialakítani
melyek megfelelnek a gyermekek ellátásának. Az elhúzódó munkálatok miatt szükséges az
alapító okirat módosítása, mivel a köznevelési törvény szerint év közben nem lehet
gondozási helyet változtatni, csak rendkívüli körülmények, kivételes esetek miatt. A Magyar
Államkincstárral történő egyeztetések folyamatban vannak arra vonatkozóan, hogy a jelen
helyzetet ilyen kivételes esetnek fogadják el.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 102/2017. (X.24.) SZEB határozata
A Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító
okiratának módosítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának
módosításáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
4. / napirendi pont
Javaslat a 3. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására és a feladatellátási szerződés aktualizálására
(252. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász
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dr. Tóth Gyula elnök: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen
nem tudott megjelenni, ezért felkéri dr. Főfai Klára igazgatóságvezető asszonyt az
előterjesztés ismertetésére.
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy Dr. Papp Zoltán a MEDI-PAPP Kft.
képviseletében, a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa azzal a kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá a rendelési idejének a módosításához. Kérelmében
előadta, hogy a rendelési idő módosítására azért kerülne sor, mert az Őcsényben található
felnőtt háziorvosi körzet feladatát szerződéssel ő látja el. Tekintettel arra, hogy a MEDI-PAPP
Kft.-vel 2004. június 9. napján került megkötésre háziorvosi szolgálat ellátására vonatkozóan
a szerződés, az azóta eltelt jogszabályváltozásokra tekintettel a feladat-ellátási szerződés
aktualizálása, és új feladat-ellátási szerződés megkötése indokolt. A Polgármesteri Hivatal
elkészítette a feladat-ellátási szerződést, amelyet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő is
véleményezett.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 103/2017. (X.24.) SZEB határozata
Javaslat a 3. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására és a feladatellátási szerződés aktualizálására
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Javaslat a 3. számú háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására és a feladatellátási szerződés aktualizálásáról szóló előterjesztést.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
5. / napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. III.
negyedév)
(256. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
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Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 104/2017. (X.24.) SZEB határozata
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. III.
negyedév)
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
megtárgyalta és elfogadásra javasolja Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2017. III.
negyedév) szóló előterjesztést.
Határidő: 2017. október 26.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
6. / napirendi pont
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az iskola- egészségügyi feladatok
ellátására kötött megállapodás felmondása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság vezető
Előadó: Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság vezető
Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság vezető: Elmondja, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal 2013. március 7. napján megállapodást kötött, amelyben az Egészségügyi
Gondnokság felvállalta a KLIK fenntartása alatt működő szekszárdi oktatási intézmények
iskola-egészségügyi feladatainak ellátását. A megállapodás tartalma nem felel meg sem a
gyakorlatnak, sem a vonatkozó jogszabályoknak. A megállapodás tartalmazta, hogy az
Egészségügyi Gondnoksága vállalja az oktatási intézmények egészségügyi ellátását,
iskolaorvosi és védőnői feladatok tekintetében egyaránt. A védőnői feladatokat a
Gondnokság látja el, közalkalmazott védőnőkkel. Az iskolaorvosi feladatokat csak a
középiskolák tekintetében teljesíti. Az általános iskolák tekintetében az iskolaorvosi
tevékenységet vállalkozó háziorvosok látják el, közvetlenül az iskolával kötött feladat-ellátási
szerződés alapján, ezen szerződésekre az Egészségügyi Gondnokságnak nincs ráhatása, ezért
az Egészségügyi Gondnokság szeretné a fent említett megállapodást 2017. december 31.
napjával felmondani.
dr. Tóth Gyula elnök: Kérdés, hozzászólás hiányában elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Bizottságnak.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 105/2017. (X.24.) SZEB határozata
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az iskola- egészségügyi feladatok
ellátására kötött megállapodás felmondása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága
javasolja, hogy az Egészségügyi Gondokság vizsgálja meg a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal az iskola- egészségügyi feladatok ellátására kötött
megállapodás felmondásának lehetőségét.
Határidő: 2017. november 15.
Felelős: Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság vezető

7. / napirendi pont
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének támogatási kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

dr. Főfai Klára igazgatóságvezető: Elmondja, hogy a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete 2017. november 18-án Városi Véradóünnepséget tart. A rendszeres véradók
számára megrendezendő ünnepség várható létszáma 50 fő lesz. A rendezvény tervezett
összes költsége 250.000.- forint. A szervezet 100.000.- forint önerővel rendelkezik. Gulyás
Katalin a szervezet megyei igazgatója 150.000.- forint támogatást kér a Tisztelt Bizottságtól a
rendezvény színvonalas lebonyolításához.
dr. Tóth Gyula bizottsági elnök: További kérdés, hozzászólás hiányában javasolja, hogy a
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének a 2017. november 18-án megrendezendő
Városi Véradóünnepség színvonalas lebonyolításához a Bizottság 150.000.- forint támogatást
nyújtson.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Szociális és Egészségügyi
Bizottságának 106/2017. (X.24.) SZEB határozata
Támogatási kérelmek
1.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete részére
150.000.- forint támogatást nyújt 2017. évi bizottsági alapja terhére a 2017.
november 18. napjára szervezett Városi Véradóünnepség megrendezéséhez.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
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2.
A Bizottság felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy gondoskodjon a támogatási
megállapodás elkészítéséről, a támogatási összeg átutalásáról.
Határidő: 2017. november 23.
Felelős:
Tamási Anna igazgatóságvezető
dr. Főfai Klára igazgatóságvezető
3.
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete 2017. december 18. napjáig
köteles elszámolni a kapott támogatással, a Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelete a közpénzek
felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források
átadásáról és átvételéről szóló rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a
rendelet 2. számú melléklete szerint.
Határidő:
2017. december 18.
Felelős:
dr. Molnár Kata jegyző
A bizottság elnöke a nyilvános ülést 14.40 órakor berekeszti. A Bizottság zárt ülésen folytatja
munkáját.

K. m. f.

dr. Tóth Gyula
SZEB elnök
Ferencz Zoltán József
jegyzőkönyv-hitelesítő
Készítette:

Berbuch Miklós
jegyzőkönyvvezető
Ellenjegyezte:
dr. Molnár Kata
jegyző
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