JEGYZŐKÖNYV
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti
Bizottsága 2016. november 14-i 13.30 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal
Komjáthy terem

Veszprém, Óváros tér 9. 2. emelet
Az ülésen megjelentek: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke,
Baumgartner Lajos, Forgóné Kelemen Judit, Gerstmár Ferenc, Stigelmaier Józsefné,
Szabó Károlyné, Takács Eszter és Zakar Csaba a Bizottság tagjai, valamint a jelenléti
ív szerinti meghívottak.
Távol maradt: Domonkos Zsolt a Bizottság tagja.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Köszönti a megjelenteket. A Bizottság 9 tagja közül 8 fő jelen van, tehát a Bizottság
határozatképes. Van-e kérdés, hozzászólás a lejárt határidejű határozatokkal
kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
110/2016. (XI.14.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a 104/2016. (X.17.), 105/2016. (X.17.), 107/2016. (X.17.), 108/2016. (X.17.) és a
109/2016. (X.17.) határozat végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kéri, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.

A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
111/2016. (XI.14.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közjóléti Bizottsága jelen ülésének
napirendje a következő:
1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
2. A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő képzőművészeti
egységes
nyilvántartásával
és
közintézményekbe
kihelyezésének rendjével összefüggő döntések jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester
4.

alkotások
történő

A) Döntés a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált
Intézmény irányítói jogának átvételéről

B) Ellátási szerződés kötése a Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő
települések önkormányzataival
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
5. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2017. január 1-jétől hatályos
Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Pálmann Judit igazgató
6. Egyebek

Az előterjesztések az alábbi portálon a Bizottság tagjai és a meghívottak
rendelkezésére állt:
http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/onkormanyzat/bizottsagok/bizottsagieloterjesztesek
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Napirendi pontok tárgyalása

1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
112/2016. (XI.14.) határozata
„Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet
módosítása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, helyiségek bérletéről, és
elidegenítéséről szóló 23/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását.
2. A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata
Az előterjesztés előadója: Némedi Lajos alpolgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Némedi Lajos alpolgármester:
Furcsának tűnhet, hogy nem javasolnak változtatást a díjak mértékében. Szerencsére
olyan gazdasági helyzetben van egyrészt a város, másrészt a VKSZ Zrt., és olyan
díjakat sikerült megállapítani és alkalmazni az elmúlt időszakban, amely
biztonságossá teszi ezt a szolgáltató tevékenységet és nincs szükség díjemelésre.
Tisztelettel kéri a Bizottságot az előterjesztés támogatására.
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Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Az országban az infláció gyakorlatilag megszűnt, illetve olyan minimális, hogy szinte
elhanyagolható. Ennek is köszönhető, hogy nem kell emelni az árakat. Szeretné
kihangsúlyozni, hogy a szolgáltatás színvonala nem fog romlani. Bízik benne, hogy
ezt mindenki jónéven veszi, hiszen a rendszer átalakításánál még voltak rossz
hangok.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Azt mindenki üdvözli, ha a szolgáltatás díja nem változik. Az elmúlt hónapban
tárgyalta a Közgyűlés „A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. tájékoztatója a
temetők üzemeltetésével összefüggő 2015. évi bevételeiről és kiadásairól” című
előterjesztést, ami szerint ez a tevékenység veszteséges. Van-e arra valamilyen ötlet,
hogy ezt a veszteséget csökkentsék, illetve megszüntessék, vagy olyan gazdasági
helyzetben van egyrészt a város, másrészt a VKSZ Zrt., hogy le tudják nyelni ezt a
veszteséget, esetleg más üzletágak bevételeiből tudnak kompenzálni.
Némedi Lajos alpolgármester:
A veszteség alapvetően abból származik – ha ezt veszteségnek lehet nevezni -, hogy
olyan fejlesztéseket kellett a VKSZ Zrt.-nek megvalósítani, amelyek a temetkezési
tevékenység költségeibe nem épülnek be, illetve közvetlenül nem építhetőek be.
Gondol itt a temetők bővítésére, új sírhelyek kijelölésére, valamint közműbővítésre, új
utakat építettek a Vámosi úti temető területén. Ezeket a költségeket nem szeretnék
közvetlenül beépíteni az adott család vagy hozzátartozó költségeibe, és igen, ehhez
hozzá kell járulni a városi költségvetésből.
Forgóné Kelemen Judit a Közjóléti Bizottság tagja:
Képviselőtársa által említett előterjesztéssel kapcsolatban az októberi Közgyűlésen
kérdéssel fordult az alpolgármester úrhoz Akkor nem kapott választ a kérdésére. A
tájékoztató szerint 117 millió forint kiadásból 62,5 millió volt a személyi jellegű
kifizetés és járulék. Ez az arány mennyire reális? Hány fővel látja el ezt a
tevékenységet a VKSZ Zrt.? Szeretne választ kapni a kérdésére.
Némedi Lajos alpolgármester:
Bocsánatot kér, nem volt szándékos, elfelejtett válaszolni. Legkésőbb a novemberi
Közgyűlés időpontjáig megadja a pontos választ és amennyiben az Elnök úr igényli,
megküldi a Közjóléti Bizottság többi tagjának is.
A Bizottság jelenlévő 8 tagja 8 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
113/2016. (XI.14.) határozata
„A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes
kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben
meghatározott díjak felülvizsgálata”
című előterjesztésről
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló
21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata”
című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az
előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
3. Az önkormányzat tulajdonában lévő képzőművészeti
egységes
nyilvántartásával
és
közintézményekbe
kihelyezésének rendjével összefüggő döntések jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Brányi Mária alpolgármester

alkotások
történő

Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Nagyon örül, hogy hihetetlen mennyiségű, fantasztikus kincse van a városnak. Jó,
hogy ezek egységes rendszerben lesznek kezelve és mindenki számára
megismerhetővé válnak, nem pincékben porosodnak. Van-e szóbeli kiegészítés, a
Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Domonkos Zsolt a Bizottság tagja 13.45 órakor megérkezik az ülésre.
Baumgartner Lajos a Közjóléti Bizottság tagja:
Az a lajstromozás, amit a Polgármesteri Hivatal segítségével sikerült megoldani,
mutatja, hogy komolyan veszik ezt a dolgot. Számos képzőművészeti alkotás van,
nagyon jó hogy ezeknek a kezelése egy helyre, a Művészetek Házához kerül. A letéti
szerződések garanciát adnak arra, hogy ezeket a kincseket megfelelően tartsák
számon. Köszöni a munkáját mindenkinek, aki ebben a feladatban részt vett.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
114/2016. (XI.14.) határozata
„Az önkormányzat tulajdonában lévő képzőművészeti alkotások egységes
nyilvántartásával és közintézményekbe történő kihelyezésének rendjével
összefüggő döntések jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
„Az önkormányzat tulajdonában lévő képzőművészeti alkotások egységes
nyilvántartásával és közintézményekbe történő kihelyezésének rendjével összefüggő
döntések jóváhagyása” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és az 1. határozati javaslat
elfogadását.
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A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
115/2016. (XI.14.) határozata
„Az önkormányzat tulajdonában lévő képzőművészeti alkotások egységes
nyilvántartásával és közintézményekbe történő kihelyezésének rendjével
összefüggő döntések jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 2. határozati javaslat
elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
116/2016. (XI.14.) határozata
„Az önkormányzat tulajdonában lévő képzőművészeti alkotások egységes
nyilvántartásával és közintézményekbe történő kihelyezésének rendjével
összefüggő döntések jóváhagyása”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztéshez tartozó 3. határozati javaslat
elfogadását.
4. A) Döntés a Veszprémi Családsegítő
Intézmény irányítói jogának átvételéről

és

Gyermekjóléti

Integrált

B) Ellátási szerződés kötése a Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó
Társulásban
résztvevő
települések önkormányzataival
Az előterjesztés előadója: Porga Gyula polgármester
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó:
A kiküldött anyaghoz képest a Közgyűlés elé kerülő előterjesztés B) részéhez még
egy határozati javaslatot írtak, amely az átmeneti gondozásról szól, és ehhez
kapcsolódik egy ellátási szerződés is. Feltételes döntést kell hoznia a Közgyűlésnek. A
feladatellátás a Társulásban nagyon jól működik, de január 1-jétől a törvény szerint
az Önkormányzat fenntartásában kellene működnie a gyermekjóléti központnak.
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Információik szerint ez a törvény módosulni fog, azaz január 1-jén nem lép hatályba
az a rendelkezés, mely kizárja, hogy társulás legyen fenntartója gyermekjóléti
központnak.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
A módosított előterjesztést a Bizottságnak meg kell tárgyalnia a Közgyűlés időpontja
előtt?
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó:
Nem.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
117/2016. (XI.14.) határozata
a „Döntés a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény
irányítói jogának átvételéről”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
a „Döntés a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény irányítói
jogának átvételéről” című előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a
Közgyűlésnek az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
118/2016. (XI.14.) határozata
az „Ellátási szerződés kötése a Családsegítő és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő települések
önkormányzataival”
című előterjesztésről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
az „Ellátási szerződés kötése a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulásban résztvevő települések önkormányzataival” című
előterjesztést megtárgyalta. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztés
megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
5. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2017. január 1-jétől hatályos
Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatának jóváhagyása
Az előterjesztés előadója: Pálmann Judit igazgató
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Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Van-e szóbeli kiegészítés, a Bizottság tagjainak van-e kérdése, hozzászólása?
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Hol van a Jutasi úti könyvtár? Ő ott lakik, nem tud róla.
Pálmann Judit az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet

igazgatója:

A könyvtár a Jutas lakótelepen van.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Jutaspusztán? Ő úgy értette, hogy a Jutasi úti lakótelepen.
Pálmann Judit az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet

igazgatója:

Az Alapító okiratukban így szerepel.
Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
A cím egyértelműsít: Veszprém, Veres Péter utca 17.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár a Központi Könyvtár?
Pálmann Judit az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet

igazgatója:

Az a komplexum neve és van négy telephely is. Nekik kell kérni az Alapító okirat
módosítását vagy a fenntartó intézi?
Perlakiné Scharf Claudia a Kulturális Csoport csoportvezetője:
A Jutas lakótelepen van egy könyvtár.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
A Jutasi úton megszűnt a könyvtár. Ő azt nehezményezi, hogy a Központi
Könyvtárnak nincs kiírva a teljes neve. Legyen akkor a neve: Eötvös Károly Megyei
Könyvtár Központi Könyvtára.
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó:
Megnézik az Alapító okiratot, de szerinte a könyvtárhasználati szabályzat megfelel az
abban foglaltaknak.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Kéri az Alapító okirat módosítását.
Dr. Dénes Zsuzsanna irodavezető, jegyzői főtanácsadó:
Amennyiben szükséges módosítják a könyvtár Alapító okiratát.
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Gerstmár Ferenc a Közjóléti Bizottság alelnöke:
Az előterjesztés egyértelmű, a Jutas lakótelepi könyvtár nem egy hajdan volt
könyvtár, a jutaspusztai könyvtárról van szó.
Stigelmaier Józsefné a Közjóléti Bizottság tagja:
Csak részben van igaza képviselőtársának, mert ha valaki a lakótelepen megkérdezi,
hogy hol van a Jutasi könyvtár, akkor ő ott a Jutas lakótelepen fogja keresni, nem
Jutaspusztán. Egyértelműsíteni kellene az elnevezést vagy a címben szerepeltetni,
hogy Jutaspuszta.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Valóban egyértelműsíteni kellene a könyvtár elnevezését, kéri a hivatal segítségét.
A Bizottság jelenlévő 9 tagja 9 „igen”, 0 „nem”, 0 „tartózkodás” szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Közjóléti Bizottságának
119/2016. (XI.14.) határozata
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2017. január 1-jétől hatályos
Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatának jóváhagyásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
megtárgyalta „Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2017. január 1-jétől hatályos
Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatának jóváhagyása” című előterjesztést,
és az alábbi döntést hozta:
1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közjóléti Bizottsága
jóváhagyja az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Könyvtárhasználati és szolgáltatási
szabályzatát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
2. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy a döntésről, a határozat megküldésével értesítse
az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatóját.
Határidő:
2. pont tekintetében: 2016. november 27.
Felelős:
2. pont tekintetében: dr. Strenner Zoltán Közjóléti Bizottság elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő:
Perlakiné Scharf Claudia csoportvezető
6. Egyebek
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Üdvözli Takács Tamás urat az SOS Központ Kft. kereskedelmi igazgatóját, aki a
legújabb, 21. századi technológiát képviselő segélyhívó rendszert fogja bemutatni.
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Takács Tamás az SOS Központ Kft. kereskedelmi igazgatója:
Az SOS Központ SeniGuard segélyhívó rendszere nem csak a lakáson belül nyújt
biztonságot az ellátottnak, hanem hordozható, így közterületen is segítséget tudnak
nyújtani. A beépített GPS-nek köszönhetően lokalizálni lehet a baleset, rosszullét
pontos helyzetét, a beépített elesés-érzékelő pedig automatikusan jelez a
központjukba, ha az ellátott a földre zuhan. Kétirányú beszéd-kommunikáció is
megvalósítható az eszközön keresztül, amely ugyanúgy működik, mint egy
kihangosított mobiltelefon. Nincs telepítési, karbantartási, leszerelési, rendszer
kiépítési költség, sőt az ellátottnál nem kell vonalas telefon sem, így a teljes rendszer
üzemeltetési költsége is jóval olcsóbb tud lenni minden érintett fél számára, mint a
korábbi rendszerek esetén. A szolgáltatás havi díja 2000-Ft+Áfa/hó/készülék, amely
összeg tartalmazza az eszközbérlet, a 24 órás diszpécserszolgálat és az eszközben
lévő, kétirányú kommunikációt biztosító SIM-kártya havi díját is.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Zseniális, hogy a készülék az ellátott elesését is tudja érzékelni. A rendszer is profi,
hatékony, komolyan kellene ezzel foglalkozniuk.
Angyal Éva a Közjóléti Iroda irodavezetője:
Ha jól érette a diszpécserközpont Budapesten van. Ha itt Veszprémben valaki rosszul
lesz és nincs családja, aki a segítségére siethetne, mi történik? A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás keretében ilyen esetben a gondozó 30 percen belül a helyszínen van.
Takács Tamás az SOS Központ Kft. kereskedelmi igazgatója:
Ők egy hatékonyabb rendszert és a diszpécserközpontot kínálnak, a segítségnyújtás
vonuló részét nem biztosítják.
Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke:
Kéri, hogy Angyal Éva irodavezető asszony vegye fel a kapcsolatot az SOS Központ
Kft.–vel, járják körül ezt a lehetőséget és készítsenek elő egy előterjesztést ebben az
ügyben.
Az Elnök az ülést 14.25 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Strenner Zoltán

Gerstmár Ferenc

KjB elnök

KjB alelnök
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