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Leheln6 int6zm6nyv ezeto

Tam6s Gyul rin6

intlzmlnyv ezet6

V6radi Miirton RNO elnok

rmester tisztelettel koszdnti az :dlllsen megjelenteket, meg6llap
itja, a
irozatk6pes, mivel a trirv6nyesen megv6lasztott 7 fci k6pviselcibcil
6 fti
tesz Domb6vrlri S6ndorn6 6s Solt6sz Lajosn6 teleprll6si k6pvisel6
jegyz(5kdnyv hitelesitr5nek tcirt6n6 kijelol6s6re,
megk6rdezi 6ket, v6llalj6k-e a jegyz6krinyv
hi tel esitci i me gbiz6st?

kijelentik, megbizdsuk

eset6n villlaljzk a felaclatot.

9tefrtn Lilqzki' poledpmester megk6ri a jelenl6v6ket, szavazzarrakarr6l, hogy egyet6rtenek-e
Domb6vrlri S6ndorn6 teleptil6si k6pvisel6 jegyzlkonyv hitelesft6
megbi'z1s{iafl
6rintetts6get jelent be, k6zli, nem vesz reszt a

a

r6pviseto-testuu 5; igen, I fci nem szavazott szavazattal Domb6vriri
Srindorn6 telepril6si
k6pvi sel 6t j egyz6konyv hitel esitcinek kii el<ili.

Stqfiin Lriqzki polefrnnester megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanakarr6l,
hogy egyet6rtenek-e
Solt6sz Lajosn6 telepril6si k6pvisel6 jegyzBkonyv hitelesit 6 megbiz1sitval? -Solt6sz. I,aiosn6 teleniil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be,
kijelenti, nem vesz reszt a
szavazdsban.

a

ncpviseto-testtu 1i igen,

I fti nem szavazott

k6pvis elcit j egyzcik<in1.r, hitelesit6nek krj elo li.

Stefrin Liszkf noledrmester ismerteti a
Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi kie
kapcsolatosan? Megfullapitja, tovribbi javasl
kapcsolatosan nem hantgzott el. Javaslatot tes

szavazattal Solt6sz Lajosn6 telepiil6si

k6pvisel6ket, szavaz:zanak az ismertetett napirend elfogad6srlr6l. Meg6llap
itja,
6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvis

el6 -te

s

a szavaz6skor

tiilet; 6 i gen szav azattal az alilbbi napirendet hagyla j 6v 6:

A testiileti iil6s tir
t6rwalt napirendi rpontokkal:

1.

2015..janurir 01. napjrin tdrt6nt trizeset miatt rendkfviili helyzetbe keriilt
csal6d
megsegit6s6nek megtrirgyal6sa

Ea: Stefin Lhszlf polgrirmester

2.

Gyermek6tkeztetlshezkonyhai kisegft6k alkalmazds6val kapcsolatos drint6s
meghazatala
Ea.: Stefdn Liszlf polgdrmester

Inditvrinyok, j avaslatok
1.

nanirendi pont megtirgyaldsa

$tefiin Lriszl6 poleirmester elmondja 2015. janurir 0l-6n ddlutrin 3 6rakor kapott egy
6rtesft6sl a:r61, hogy a Saj6 rit 10. szdm al tihaz kigyulladt. Az 6piilet lakhatatlann6
vrilt.
Azonnal mozg6sitotta a Nonprofit Kft. dolgoz6it 6s a szerencs6tlentil jrirt csal6dot
a Roma
Nemzetis6gi onkorminyzat szfrm{na futadott 6piiletbe k6ltriztett6r<. rvrasnap a csal6dsegft6
Szolg6lattal 6s az i
liszt6lkod6shoz sztiks6ges
dolgokat v6sriroltak
sziimortirk er. A

csard

megadnak, arnit az

il:r:'#tHnj:"':.t;,til[:l

6

megengednek. Sajnos onkormrinyzatiberLakhst
nem tudnak biztositani sz6mukra, mivel az rinkormrinyzati b6rlak6sban b6rl6 lakik.
Egyeztetett az RNO- tagjaival, hogy tavasszal 6k is segits6k a csal6dot a lak6sprobl6m6juk
megold6s6ban. A k6pvisel6-testi.iletnek meg kell talilliia a megold6st, ami nem
egyszerfi,
mivel <inkormrlnyzati rendelet szabflyozza, milyen form6ban juttathatnak petoa"n
seg6ly 15 eFt. Ez az dsszeg
ilyen
myzai adt6mogat6st, aa csaf
6siirl6sra, vagy
felt$itdsra. Ez annak is
fiiggv6nye, hogy az 6ptilet megmaradt r6sz6ben milyen krlrosod6s klletkezeu. A tozoltts
sor6n vizzel meglocsolt falakban a fagy tov6bbi k6rokat okoz. Az is lehet, hogy,
emiatt nem
lesz fehijfthat6. A csal6d, amelyet elkdltdztettek 10 f6b6l 6ll, viszont u i*r?-ttyilvrintart6
adatai szerint csak 5 f6 volt oda bejelentkezve. Elmondja, hogy hiirom karitativ szervezettel
vette fel a kapcsolatot, sajnos az avdlasz lrkezetl, hogy a kar6csony miatt kifogyott a
kassza,
lev6lben fogja megkerresni 6ket, tal6n sikeriil nemi ktitsO segfts6get is kapni. -A k6pviselO
testtiletnek szerinte mindenk6ppen rill6st kell fogtalni a tdmogat6s m6rt6k6r6l 6s
--Oai,lrOt u
mai [l6sen.

t6mogat6st
esetb
lak6sc6lri

a

-

Dgtrb6viri Sfndo{rr6. felepiil6si k6pvisel6
fe laj

rinlanrlnak

aj

t6t

6 si

ab

I

hozzhsz6l neki
akot a hin t$j aepitlstehez.

is

sz6ltak ismer6scik, hogy

4aho.s leheln6 int6zm6nwezet6 elmondja, hogy az Evangdlikus Egyhiyat6l is viuek tart6s
6lelmiszert a csal6d rlszdre

Stefrin Ldszl6 polg6rmester hozzfuflizi, az alpolgilrmester ur is kihirdette a Reform6tus
gyiilekezetben is. Vqia a javaslatokat, 6 rigy gondolja, a2015.6v seg6lykeret terh6re
kellene
atfimogatdst elszilmolni, brir m6g krilts6gvet6s nincs.

Sglt6sz Laiosn6 teleptil6si k6pvisel6 megk6rdezi,
fjj 66pft6 s6t viillalni !,

a Nonprofit Kft nem tudn6 a

haz

@rirmesterv6|aszo|,nem,mertk6zfoglalkoztatottatcsakarraamunkiira
lehet alkalmazni, anrite felvett6k, ehhez a munkrlhoz ktilOnben is szakemberek
kellenek.

Izso pat alplgilmester megegyzi, mfur a hin maradvinyait elkezdt6k sz6thordani.
Megk6rdezi, hogy atitmogatds 6sszeg6t most kell-e meghatdrozrri, uugy majd
a kdlts6gvet6s
elfogadrisa utfun?

$tef:[n Ldszt6-@lg4rmester vSlaszol,6 fontosnak tartotta atdjdkoztat6st, hogy a k6pvisel6k
gondolkozzanakrujta, hogyan lehet segiteni a csal6don. FelolvassaLini
M[nika, az egyik
csalridtag k6relm6t, urnelyben leirja, hogy a megmaradt jdvedelmtik
es az fuataik is benn6iiek
ahinban.
-Ilarzg0-

39st6rka telepiil6si k6pvisel6 megk6rdezi, milyen dsszegr6l van sz6,

benn6gett?

ami

Piszjqr ,I6zsef telepiit6si k6pvisel6

hozzfusz6l, ez egy sajndlatos esem6ny. Term6szetesen,
ami lehetos6ge van az dnkormfnyzatnak segiteni kelia.rul6don, de fontos, hogy
a csal6d is
tegye hozzd a maga tdsz6t. Mindent nem vlgezhet el helyetti.ik az dnkormarryzat.
Jelenleg
szerinte abban 6llapodjanak meg, hogy az lpitlanyagok v6srirl6s6ban segit az ijrkorm1nyza{

felajrinlja, hogy ok

S
fi
K

is

segitenek

a h6z

njj66pit6s6ben, ha

szt bontsiik le, a tet6t le kellene
ni biztons6gosabb helyszinen.

az,
&
segits6g

ster v6lem6nye
RN6 6ptilet6be,
y nem szeretnek
sss6g k6r6ben is
iben tudna
dssziget javasol
tamogat6sk6nt megitdilni ahfnrijj66pft6s6re. Nyilvrln a karitatfv szewezeteket keresni kell.

Y'6tadi Mdrton RII!) eFiik elmondja, 6k is felvett6k a kapcsolatot egy roma szervezettel
a rokonokat is 6rtesitett6k a csal6dot 6rt szerencsdtlens6gr6l.

6s

gteftln L6szl6 poteir
javasolja, hogy azRNO tegyen nyilatkozatot, hogy abeerkezell
adomiinyokat eljuttatja csalild fel6 6s az epilet bont6s6ban r6szt vesz. Az-rinkorminyzat
jelenlegi helyzet6ben, amikor m6g nem lfutszik a kdlts6gvet6s 6 is lak6sc61i
felhaszn6lisra
300 ezet forintot javiasol elfogadni, valamint bontott lpitlanyaggal is tudnak t1mogatni az
tijj66pit6st. Javasolja, hogy a beadott k6relem alapjan.gyrr"ri 15 ezer forintos seg6ly
kifizet6s6t a testiilet_ Jhagyja j6v6. Megkdrdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslaTa'a
csal6d titmogatdsir6l sz6l6 hatdrozatijavaslattal kapcsolatosan? Meg6llapitja,tovatbi
k6rd6s,
javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a k6pvisel6ket, siavazzanak
az elhangzoft
hatinozatijavaslat elfugadrisrir6l. Meg6llapitja, a szavazdskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testiilet: 5 igen -

| tart6zkod6ssal az alilbbihatirozatothozta:

OnkormiinyzatKepvisel6 - testtilete meglirgyaltaL6ziMikl6s 6s csal6dja
lCl. sz6m alatti lakosok szhmirafrizeset miatt rendkiv6li helyzetbe kertilt
csal6d megsegft6s6nek lehet6s6geit 6s rigy d<int, hogy egyszeri seg6lyk6nt 15.000
Ft, azaz
tizenotezer-forint tilmogat6st nyujt.
Siaj6kaza K<izs6g

Siajokaza, Saj6

rit

It kolts6gvet6sben

300 e Ft azazhAromszinezer forint timogatfustktil<init el a csal6d szitm1ra,
amelyet lak6sc6hi lfelhaszn6l6sra, illetve e,pitSanyag v6silrl6sara fordit, amennyiben
a

m egmaradt

hinr 6sz rtjj 66pithet6 .

Amennyiben a Saj6 u. 10. szim alatti 6piilet fehijithat6, bontott lpitlanyaggal
is tiimogatni
kiv6njrik a csal6dot.

@!0:

azonnal
Ielel6s : Stefrln Liszlo polgilrmester

!, napirendi pont mregtfrsyaldsa
$effn feszl0-wlglr,mester elmondja a gyermek6tkeztet6sre fordithat6 cisszeg az id,6n 42
rnilli6 forint, ezkozel4 milli6 forinttal t<ibb, mint a20l4-es 6vben volt. A saj6t konyha
meg6ptil6se utiln milr alapanyagot kell v6silrolni, szakircsot 6s gazdas1gi
vezet1t is kell
alkalmazni. Addig viszont az etel sz6tosztfushra konyhai kisegitciket kell- felvenni,
mert a
szerz6d6siik 2014. december v6gen lejfurt. Az iskol6b u e, ui 6vodiiba is 2-2
javasol
ftit
alkalmazni. Megk6rdezi az ovodavezetot, hogy mindk6t dolgoz6t nyolc 6r6ban szeretn6-e
alkalmaznt?

rames

c@!!zm6nwezet6

villaszol, a R6k6czi riti 6vodrlba nyolc or6ban, mert a
takaritrisban is tudna sregiteni, a S6lyom telepi 6vod6ban el6g lenne 6 6rris alkalmazott
is.
IZsO

pet

elele:flrmeslq kijelenti,

S az

6vodai letszimtb6vit6s6heznem jirulhozzl.

!,1qmb6vriri Srindorn6 telepiil6si k6nvisel6 hozz6sz6l, a timogathsban benne van a g 6s a 6
6r6s dolgoz6 b6re is, arnennyiben nem haszniijikfel, aztvissza kell fizetni.
elmondja, 6 is egyet6rt alpolgrirmester rimal, ci is r6tja, hogy az

Eveksoriinaszr'6kho,,aJohf,r?,,t1?}'H:f 31f :11":Lf

I$:T#:l'"1"#:"?ff :i:",

6v6n6k meg sem pt61t6lj5k errcil 6ket lebesz6lni. Viszont abban k6pviseld asszonynak
van
igaza, hogy ha nem haszn6lj6k fel a kapott tiimogatiist aztvisszakell fizetni.
,
H:r.rzs4 Foelfrka tel'gpiil6si k6pvisel6 megftfirdezi, mennyi a gyerek illetve
az 6v6n6k 6s
dadusok letszitma?

T?mis Gvukin6 intgz.m6nwezet6 v6laszol, 74 f6 gyerekre 6 6v6n6 6s 4 dadus l6tja el a

feladatokat a Rrik6czi riti 6vod6ban.

Pril alpolefrmeslgl szeretne m6g egy gondolatot elmondani, 6sszel l6togat6st tert az
6vrcdiiban, akkor is aztlfitta,hogy az 6v6n6k nem t<ireks zenek arra,hogy egyel
is tcibb gyerek
maradjon ott eb6d utiirr. Arra k6rte 6ket, hogy legal ihb a nagycsoportosokat pr6briljrik
meg
Ig!16.

ott tartani, de semmi viiltozhs nem t<jrt6nt az 6ta sem.

Pris?tor Jrizsef telenjil6si k6pvisel6 hozzSsz6l, szerinte k6t ktildnbrizci dologr6l van
sz6, az
egyrk, hogy az 6v6n6k ellatjak- e a feladatukat, a m6sik, hogy a p6nzt, ha nem haszn6lj:ik
fel
vissza kell fizetni, szerinte ez alehet6legrosszabb eset.

hogy
konyha
nek tov
a,

nt6st az iskolai 6tkeztet6ssel
fel 2015.01 .01-20t5.12.3t.

ata, kieg6szitlse az iskolai
dtkeztet6shez 2 f6 konyhai kisegft6 alkalmazds6val kapcsolatban?
M'eg6llapftja, tov6bbi
k6rd6s' javaslat, kireg6szft6s nem hangzott el. Megkdri a k6pvisel6ketl
szavazzanak az
elhangzott hat|rozatijavaslat elfogad6srir6l. MegSllapitja, a szavazitskor 6 f6 k6pvisel6
van
jelen.

Ak6pviseld-testiileli6igenszavazatlalazalilbbihatirozatothozta:

Saj6kaza Ktizsdg 1)nkormrinyzat K6pvisel6 testiilete az iskolai gyermek6tkezet6s
lebonyolft6siihoz 2015.01.01. napj6t6l 2015.12.31. napjlig 2 f6 konyhii
kisegft6t kivrtn
alkalmazni.
F elel6s: Stefrln Ldszl6 polgrlrmester
Hatrirido: azonnal

Slet:nn Usz!{-wlgarmeqter javasolja, hogy 2 f6 konyhai kisegit6t vegyenek fel 2015.01.15
napjit6l -2015.12.31 , napjriig az 6vodai 6tkezet6shez is 8 6r6s foglak oliatfusban. Megk6rdezi,
van-e valakinek tovdbbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6s e az 6vodai6tkertet6shez2fti-konyhai
kisegit6 alkalmazdsiival kapcsolatban? Ivlegriiapftja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szft6s
nem hangzott el. Megkdri a k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzoi hut*o"ati javaslat
elfogad6srlr6l. Meg6llapitja, a szavazfuskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.
: 5 igen

Saj6kaza Kdzs6g

- I nem - szavazattal az alilbbihatdrozatothozta:

- testtilete gyermek6tk eztetlshez a Saj6kazai
8 6r6s foglalkozratdsban 2015.01.15. iapje6l

K6pvisel6

Qrkgrmrlnvzat
Glzengiz Napkdziotthonos
Ovod6ban

2015.12.31. napjrlig 2 fri konyhai kisegft6t kivan alkalmazni.
Felel6s : Stefrln Ldszl(i polg6rmester

Hatdido:

201 4. okt6trer 0 I

.

Inditvdnyok iavaslatok meetfrwaldsa
f,tetin I,6szl6 pole4fmqster elmondja, mint munk6ltat6, ddnt6tt arr6l, hogy ki lesz Saj6kaza
kdzs6g jegyzbje. A bre6rkezett pillyinatokb6l kiv6lasztotta a kifr6snak mindenben
megfelelo

hcilgyet, Ttirdk Zsuzsanndt Rem6li a gondjai nem szaporodni fognak, hanem csrikkenni.

Solt6sz Laiosn6 teleniil6si k6pvisel6 megk6rdezi, 6rdeklod6tt-e a hcilgy el6z6munkahely6n?

Stefi4, Ldszl6 polelrrmester villaszoI, igen o alaposan kdrtiljrlrta minden jel6ltj6t, rigy
a j elentkez6li kdztil a legme gfelel6bb j eldl tit v il,asztotta.

gondolj a

H.arzsji Bosl{rka -teleniil6qi, k6pvisgl6 elmondja, hogy a kdzbiztons6g el6g rossz
telepiil6sen, nem rdgen valaki panaszkodott, hogy haroil kapucnis embei
meglimadta
R6zsds

fti hid kcizeldben.

a

a

Pasztor lOzsef telepriil6si k6pvisel6 megk6rdezi, tett-e az illeto feljelent6st?
Harzs 6 B oeldrka telepiil6si k6pvisel6 v 6laszol, nem tudj a

Pasztor fOzsef telejpiil6si k6pvisel6
rLem 6rkezik jelz6s, akkor a rend6rs6g
tegyenek feljelent6st,, az 6ket 6rt atrocit6sok
is segft a ktizbiaons6g ndvel6s6ben. A polgrir6rs6get
hat6konybabban tudj on mrikddni.

is meg kell

er6sfteni, hogy

Stefdp I;6szl6 polqrflrmester hozzitsz6l, a k6rd6sfeltev6s is kicsit fr1csa, mint k6pvisel6nek
meg kellett volna kdrdeznie, mit tett a s6rtett? Sajnos kapucniban .oL* csellengnek
az
utc6kon. Lehet itt krizhangulatot kelteni, de a I l2-tnemtrivja fet senki sem, pedig
a rind6r<ik
atiasztils utrin kdrbej 6mika telepiil6st 6s a trlmad6kattalinazonnal el is kapjrlk.
Harzs6 Boeldrka teJtepiilqsi k6pviset6 villaszol, sajnos 6 nem kdzvetleniil a s6rtettel besz6lt,
igy nem tudta megkdrdezn|tett-e azilleto feljelent6st

@rqlesterhozz6fizi,j6utanajarniadolgoknak,mertsz6besz6dk6zbenis

ellferdtilnek a dolgok,
tenni.

6

nem v6di a rend6rdket, de ha nincs inform6ci6juk, nem tudnak mit

Illarzq0 Boelirka telepiil6si k6pvisel6 vilaszol, akkor a konzekvencia az, hogy amig nem
tdrt6nik baj, addig a rend6r6k nem csin6lnak semmit.
Pris?tqr, Jrizsef telenriil6si k6pvisel6 hozzdsz6l, ha a k6pvisel6 asszonynak pana
sza van a
rend6ri int6zkeddsre az nem a testtileti til6s anyaga. A s6rtettnek kell feijelent6st tenni,
mert
sz6besz6dre nem lehet adni.

I;riszl6 polefrmester elmondja, ism6telten fegyelmezetlens6get, enyh6n sz6lva
szabfllytalans6got tapasztalt a t6rfigyel6nek kdszdnhet6en. A kamera r1gzitette, hogy
a
dolgoz6k flit tulajdomLtottak el, amit ker6kprirral vittek haza.
$1te.fi{p

Solt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 hozzlfuzi, a kdzfoglalkoztatottakra egy6bk6nt is
sok a
p'dnasz a telepiil6sen. Azt mondj6k, reggel felveszik a munk6t, aztanhazartennek,
6s d6lutrin
visszaj<innek.

Steffn Lfszl6 poledrrmestert viilaszol, ez igaz, az igyvezet6vel pr6b 6Ltak mar megoldani
ezft' a probl1mifi, de a nagy letszirm miatt neh6z ellen6fizni 6kei. Kb.
20-30 f6t Leilene
allkalmazni, kisebb lft:szitmot kdnnyebben lehetne ellen6rizni. Felvesznek 100-180 ftit,
hogy
az embeteknek legyen p6nztik a meg6lhet6sre, mivel van lelkiismerete, nem mondhat fel
nekik, mert mib6l fogrnak meg6lni.

IZsO pal-lplgrnrmester elmondja, az iskol6ban tavaly lntezmenyi Tan6csot kellett
l6trehozni, amelynek a jegyzb ur volt az egyik taga, mivel jegyzT rir mar nem dolgozik
az
tinkorm6nyzatnill, ez5rt irj tagot kell deleg6lni. 6 Solt6sz Lajosn6 k6pvisel6 asszonyt

javasolja.

Stefen aszl6 poteitrmester

egyet6rt a javaslattal. Megk6rd ezi, van-e valakinek tov6bbi
k6rd6se, javaslata, kieg6szft6se az elhangzottakkal kapcsolatosan? Megrillapitja, tov6bbi

Algpviset6-testtlle! 5 igen szavazattal - | tartozko

ffrw:

Saj6kazai Balassi

d6s

sal az aklbbi hatir ozatot hozra:

B6lint Altakinos Iskola int6zm6nyi

cirnkormilnyz ati tag me gv dlasztis 61 6l

tankcsitba deleg6lt

Saj6kaza Ktizs6g orrkormdnyzatinak k6pvisel6 testiilete
rigy dontott, hogy a saj6kazai
Balassi Bdlint Altalirnos Iskoia int6zm6nyi tan6cs6ba Solt6sz
Lajosn6 telepril6si k6pvisel6t
deleg6lja.

Hatr{rid6: azonnal

Ic,lel6s: Kond6s J6zsefn6 jegyzlifeladatokkal mb.
hivatali dolgoz6

Iteflln Lfszlo polg6rmester elmondja, hogy az orvosi rendeld 6s a v6dcjnci i szolgiiatb6vit6se,
felrijit6sa elkezd6d<itt'. Az orvost 6s ved6nciket a regi 6voda 6piilet6be
szerette volna
ellrelyezni, de az ANTSZ tul sok felt6telt szabott * 6irl"tt"l
kapcsolatban. Felajrinlotta a
Piact6r tizlethelys6geit is, mivel ott van viz es moshat6 padl6burkolat.
A tisztiorvosnak volt
ol'yan javaslata is, hogy a mrisik orvos rendel6j6ben kellene
elhelyezniaz orvost vagy akazai

betegek jrirj anak Vadnilra orvoshoz.

Er:m6l is nagyobb probl6ma
fogorvosokkal is. Abban rem

fogorvosi ell6t6sit.

Azz

abaj,

ilnyzat ezeket az eszkoziJket.

Prisztor Jrizsef 6s So,lt6sz Laiosn6 telepiil6si k6pvisel6 meg$erd,ezik,
meghirdetni nem
lehetne a fogorvosi praxist?
Sterfiin Lriszl6 pole{rrnester vilaszol, szerinte

vaqikmeg ezzel azttj jegyz6t.

soE6sz rajosn6 tetepriil6si k6pvisel6 meg!<6rdezi, a piact6ri
rizlethelys6gek b6rleti iigye
hogy 5ll?

v6laszol,6 kereste Tam6s p6tert, aki b6relni szeretn| az egyk
iust6l tart 16 ig6nyt. Volt m6sik jelentkez6 is, aki cipciboitot
a nem

jelentkezett.

ttek
aguk
Azt

ereclm6nye, amai napon lesz aszembesft6s.

steitrl+.Lr{iszk6' pole4rmester elmondja, ami tort6nt nem csak
surolja
kateg6ifijifi. hanem teljr:s m6rt6kben ki is meilti azt.

7

O minden
szem6lvek
kivizsgil6s

a

becsiilets6rt6s

Megk6rdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg6szit6s
e az elhangzottakkal
kapcsolatosan? Meg6llapitja, tov6bbi kerd6s, inditvriny javaslat,
kieg6szit6s nerrharrgzott el,
igy a k6pvisel6 - tesriilet til6s6t beztuja.

Kmf,

lL^)->
Kondds Jdaefni
jegzfli feladatokkal megb[zott hiv. dolg.
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