BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG,
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG,
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG
Szám: 16/2015 PVB, 7/2015 TKB, 8/2015 OKSB

JEGYZŐKÖNYV
Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
2015. szeptember 21-én, (hétfőn) 16:00 órakor
megtartott rendes együttes nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Jelen vannak:

Major Ede elnök
Máté István képviselő
Kaltner Károly képviselő
Pál Béla képviselő
Márton András képviselő
Balogh Csaba képviselő
dr. Hantos István képviselő
Pártai Lucia külsős tag
Varga Gábor külsős tag
Kosznovszki Gábor külsős tag
Kárpáti György külsős tag
Kroó József külsős tag

Meghívottak:

dr. Udvarhelyi István jegyző
dr. Papp Judit aljegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Hajzer Annamária
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Javasolt napirendek:

Nyílt:
1. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására
121/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés
Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Előterjesztő: Rogán László polgármester
2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2. sz.
módosítására
120/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
Előterjesztő: Rogán László polgármester
3. Javaslat a Budakalász Város Önkormányzata határozathozatalára, melyben nem
engedélyezi az u.n. tranzit zóna és tranzit állomás felállítását Budakalász
területén
123/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
Előterjesztő: Rogán László polgármester
4. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
124/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
Előterjesztő: Rogán László polgármester
5. Javaslat a 2016. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra, a
pályázat kiírására, elbíráló bizottság tagjainak megválasztására
122/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Előterjesztő: Rogán László polgármester
6. Tájékoztató a gyermekvédelmi és a köznevelési (óvodai) intézmények
2015/2016. gondozási- és nevelési év indításáról
bizottsági hatáskör
Tárgyalja: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Előterjesztő: Major Ede képviselő
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Major Ede bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. A rendkívüli együttes bizottsági
ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 4 fővel,
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 fővel, az Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság 4 fővel határozatképes.
Kroo József bizottsági külsős tag megérkezett,
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 fővel folytatja munkáját.
Major Ede bizottsági elnök felkéri Pál Béla képviselőt, hogy a „Javaslat a Budakalász
Város Önkormányzata határozathozatalára, melyben nem engedélyezi az u.n. tranzit
zóna és tranzit állomás felállítását Budakalász területén” című előterjesztését vonja
vissza.
Pál Béla képviselő: Az előterjesztésemet visszavonom.
Major Ede bizottsági elnök kéri a bizottságokat a módosított napirend elfogadására.
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal, a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal, az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal a módosított
napirendet elfogadta, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Kosznovszky Gábor külsős
bizottsági tagot bízza meg.
Napirend megtárgyalása:

1. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítására
121/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés
Major Ede bizottsági elnök kérésére Dr. Udvarhelyi István jegyző ismerteti az
előterjesztést és az előzményeket.
Dr. Udvarhelyi István jegyző: Törvényi rendelkezés értelmében önkormányzatunknak
minden évben március 31-ig el kell készítenie az adott évre vonatkozó közbeszerzési
tervét. Az év közben, előre nem látható okból felmerült közbeszerzési igényeket a
közbeszerzési tervben is rögzíteni szükséges, módosítás végrehajtásával. Jelen esetben
a Kálvária utca felújításával és az önkormányzati középületek energetikai felújítására
kiírt pályázat kivitelezőjének kiválasztási közbeszerzésével szükséges a tervet
módosítani.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Major Ede bizottsági elnök felolvassa az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
40/2015.(IX.21.) TKB határozat:
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat
mellékletét képező Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési
tervének módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 2. sz.
módosítására
120/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés
Major Ede bizottsági elnök kérésére Zelei Zita pénzügyi ügyintéző ismerteti az
előterjesztést és az előzményeket.
Zelei Zita pénzügyi ügyintéző: a 2015. évi költségvetésének módosítását az alábbiak
teszik szükségessé: Az eredeti költségvetés elfogadása óta született Képviselő-testületi
döntések (VI-VIII. hónapban született határozatok) átvezetése, a központi
költségvetésből kapott – augusztus 31-ig – támogatások átvezetése, az augusztus 31-ig
elért többletbevétel, illetve egyéb előirányzat rendezése.
Varga Gábor bizottsági külsős tag megérkezett,
a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 5 fővel folytatja munkáját.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Major Ede bizottsági elnök felolvassa az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
99/2015.(IX.21.) PVB határozat:
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi rendelet-alkotási javaslatot:
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az
Önkormányzat 2015 évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló
../2015. (IX. .) sz. rendeletét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
124/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés
Major Ede bizottsági elnök kérésére Dr. Udvarhelyi István jegyző ismerteti az
előterjesztést és az előzményeket.
Dr. Udvarhelyi István jegyző: Jelen előterjesztés a Képviselő-testület 2015. június 25. és
2015. augusztus 19. közötti időszakban a Képviselő-testületi üléseken hozott
határozatait és a végrehajtásukról szóló rövid beszámolót tartalmazza.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Major Ede bizottsági elnök felolvassa az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
100/2015.(IX.21.) PVB határozat:
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25. és
2015. augusztus 19-ig terjedő időszak alatt hozott lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Hantos István képviselő megérkezett,
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 fővel folytatja munkáját.
4. Javaslat a 2016. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra, a
pályázat kiírására, elbíráló bizottság tagjainak megválasztására
122/2015.(IX.24.) sz. előterjesztés
Major Ede bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést és az előzményeket.
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Major Ede bizottsági elnök: A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A 2016. évi
pályázatok elbírálását a Képviselő-testület által megválasztandó bizottság végzi. A
Képviselő-testület által megválasztott Ideiglenes Bizottság feladata, hogy értékelje a
pályázatokat és meghatározza a hallgatóknak ösztöndíjként biztosított támogatási
összegeket. A határozati javaslatok a pályázat feltételeiről, a keretösszegről, valamint az
Ideiglenes Bizottságról szólnak.
Kaltner Károly képviselő: Van esetleg valamilyen változás a tavalyi évhez képest?
Major Ede bizottsági elnök: Nincs változás, a keretösszeg ugyan annyi maradt, mint
tavaly, a feltételek is ugyan azok.
Kárpáti György külsős bizottsági tag: Szeretném felhívni a figyelmet a Pest Megyei
Kamara jövő évtől induló lehetőségére, mely egy újfajta támogatási rendszer lesz,
szintén felsőoktatási hallgatók részére, mely a hallgatók 2. szemeszterétől nyújtana
támogatást tanulmányi eredmény függvényében. Szeretném kérni, hogyha bárki tud
olyan diákról, aki rászorulna, kérem keressen meg engem, hogy ezt a lehetőséget
igénybe tudja venni. A programban a jövő évtől, 2016-os szemesztertől kell részt venni,
a támogatás viszont csak az azt követő évtől, a 2017-es szeptemberi szemesztertől tudná
kapni.
Major Ede bizottsági elnök: Nagyon köszönjük a tájékoztatást és a lehetőséget a diákok
nevében. Azt tanácsolnám, hogy ezzel kapcsolatban Kovács Andreát is keresd meg, hogy
a lehetőségről egy cikk formájában az újságból is értesülhessenek a diákok.
További kérdés, hozzászólás nem érkezett. Major Ede bizottsági elnök felolvassa az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
101/2015.(IX.21.) PVB határozat:
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:


Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános
Szerződési Feltételeinek elfogadásával csatlakozik a 2016. évi
ösztöndíjrendszerhez, s felhatalmazza a Polgármestert a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben történő
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regisztrációra és a csatlakozási nyilatkozat aláírására, a pályázati eljárás
lefolytatására.
 A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat helyi bírálati szempontjait az alábbiakban
határozza meg:
A szociális rászorultság objektív vizsgálata érdekében – a bíráló bizottság álláspontja
alapján környezettanulmány lefolytatásának lehetősége mellett – az alábbi
szempontokat veszi figyelembe, amelyek igazolása szükséges:
A pályázó:
 eltartók és eltartottak adatairól szóló nyilatkozat (1.sz.nyomtatvány),
 hátrányos helyzetének és anyagi körülményeinek igazolására, az egy főre jutó
havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb (a hatályos jogszabály
által meghatározott) összegének kétszeresét nem haladja meg,
2.sz.nyomtatvány/munkáltató jövedelemigazolás(ok),
 árva vagy félárva,
 családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,
 gyermeket nevel,
 egyedül neveli gyermekét (3.sz.nyomtatvány),
 valamely tartós betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos
ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,
 eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
 állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul,
 nem részesül kollégiumi ellátásban.









A pályázat benyújtásakor a szociális rászorultságot MINDEN ESETBEN
dokumentumokkal kell igazolni az alábbiak szerint:
a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó (1993. évi
III.tv.4.§.(1)bek.a) pontja, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi
CXVII.törvény szerinti) jövedelmének (ideértve a jövedelemként figyelembe
nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is!) utolsó 6 havi forint összege
(APEH szja, munkáltatói jövedelem igazolás, gyermektartás, családi pótlék,
árvasági, özvegyi nyugdíj jogosultságát és összegét igazoló dokumentumok).
Jövedelem az a bevétel is, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, ill.
az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
ill. hozzájárulást kell fizetni.
a pályázó és közvetlen hozzátartozójának - testvér(ek) - EREDETI tanulói
és/vagy hallgatói jogviszonyának igazolása, 0-5 év közötti testvér esetében
születési anyakönyvi kivonat másolata,
a pályázó által eltartott, és/vagy közvetlen hozzátartozójának (testvér), kiskorú
gyermekek születési anyakönyvi kivonata
tartós betegség, rokkantság igazolására orvosi szakbizottság határozata.
a hiteltörlesztések összegei nem csökkenthetik az egy főre eső jövedelmet
Határidő: 2015. október 1. (Csatlakozási nyilatkozat elküldése)
Felelős: Rogán László polgármester

A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
102/2015.(IX.21.) PVB határozat:
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a 2016. évre 700.000.- Ft
támogatási összeget állapít meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a 700 000 Ft
előzetes kötelezettség vállalást a 2016. évi önkormányzati költségvetésről
szóló rendeletbe építse be.
Határidő: 2016. évi önkormányzati költségvetés elfogadása
Felelős: Rogán László polgármester
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
103/2015.(IX.21.) PVB határozat:
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

1.
2.
3.
4.
5.

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat elbíráló
Ideiglenes Bizottságba az alábbi személyeket választja meg:
Elnök:
Tolonics István
(képviselő)
Tagok: Balogh Csaba
(képviselő)
Márton András
(képviselő)
Baloghné Hellinger Éva (gyermekvédelmi felelős)
Kompaktor Jánosné (óvónő)
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán László polgármester

Az Oktatás, Kulturális és Sport Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
48/2015.(IX.21.) OKSB határozat:
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatot:


Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános
Szerződési Feltételeinek elfogadásával csatlakozik a 2016. évi
ösztöndíjrendszerhez, s felhatalmazza a Polgármestert a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben történő
regisztrációra és a csatlakozási nyilatkozat aláírására, a pályázati eljárás
lefolytatására.
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A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat helyi bírálati szempontjait az alábbiakban
határozza meg:
A szociális rászorultság objektív vizsgálata érdekében – a bíráló bizottság álláspontja
alapján környezettanulmány lefolytatásának lehetősége mellett – az alábbi
szempontokat veszi figyelembe, amelyek igazolása szükséges:
A pályázó:
 eltartók és eltartottak adatairól szóló nyilatkozat (1.sz.nyomtatvány),
 hátrányos helyzetének és anyagi körülményeinek igazolására, az egy főre jutó
havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb (a hatályos jogszabály
által meghatározott) összegének kétszeresét nem haladja meg,
2.sz.nyomtatvány/munkáltató jövedelemigazolás(ok),
 árva vagy félárva,
 családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több,
 gyermeket nevel,
 egyedül neveli gyermekét (3.sz.nyomtatvány),
 valamely tartós betegségben szenved, rokkant vagy a családban folyamatos
ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,
 eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,
 állandó lakhelyén kívüli intézményben tanul,
 nem részesül kollégiumi ellátásban.









A pályázat benyújtásakor a szociális rászorultságot MINDEN ESETBEN
dokumentumokkal kell igazolni az alábbiak szerint:
a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó (1993. évi
III.tv.4.§.(1)bek.a) pontja, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi
CXVII.törvény szerinti) jövedelmének (ideértve a jövedelemként figyelembe
nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is!) utolsó 6 havi forint összege
(APEH szja, munkáltatói jövedelem igazolás, gyermektartás, családi pótlék,
árvasági, özvegyi nyugdíj jogosultságát és összegét igazoló dokumentumok).
Jövedelem az a bevétel is, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, ill.
az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
ill. hozzájárulást kell fizetni.
a pályázó és közvetlen hozzátartozójának - testvér(ek) - EREDETI tanulói
és/vagy hallgatói jogviszonyának igazolása, 0-5 év közötti testvér esetében
születési anyakönyvi kivonat másolata,
a pályázó által eltartott, és/vagy közvetlen hozzátartozójának (testvér), kiskorú
gyermekek születési anyakönyvi kivonata
tartós betegség, rokkantság igazolására orvosi szakbizottság határozata.
a hiteltörlesztések összegei nem csökkenthetik az egy főre eső jövedelmet
Határidő: 2015. október 1. (Csatlakozási nyilatkozat elküldése)
Felelős: Rogán László polgármester

Az Oktatás, Kulturális és Sport Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
49/2015.(IX.21.) OKSB határozat:
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatot:
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra a 2016. évre 700.000.- Ft
támogatási összeget állapít meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a 700 000 Ft
előzetes kötelezettség vállalást a 2016. évi önkormányzati költségvetésről
szóló rendeletbe építse be.
Határidő: 2016. évi önkormányzati költségvetés elfogadása
Felelős: Rogán László polgármester
Az Oktatás, Kulturális és Sport Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
50/2015.(IX.21.) OKSB határozat:
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatot:
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi BURSA
HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat elbíráló
Ideiglenes Bizottságba az alábbi személyeket választja meg:
6. Elnök:
Tolonics István
(képviselő)
7. Tagok: Balogh Csaba
(képviselő)
8.
Márton András
(képviselő)
9.
Baloghné Hellinger Éva (gyermekvédelmi felelős)
10.
Kompaktor Jánosné (óvónő)
Határidő: azonnal
Felelős: Rogán László polgármester
5. Tájékoztató a gyermekvédelmi és a köznevelési (óvodai) intézmények
2015/2016. gondozási- és nevelési év indításáról
bizottsági hatáskör
Major Ede bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést és az előzményeket.
Major Ede bizottsági elnök: Budakalász Város Önkormányzat fenntartásában működő
gyermekvédelmi és köznevelési (óvodai) intézményeiben 2015. szeptember 1-jén
elkezdődött a 2015/2016-es nevelési év, gondozási év. A nyári szünetben történt
változásokról, a nevelési ill. gondozási év indításának előkészítéséről, feladatairól, a
kisgyermeknevelői, az óvodai munka megkezdéséről a mellékelt tájékoztatókban
nyújtanak információt az intézmények vezetői.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Major Ede bizottsági elnök felolvassa az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.
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Az Oktatás, Kulturális és Sport Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
51/2015.(IX.21.) OKSB határozat:
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a
Budakalászi Bölcsőde és Mályva Bölcsőde 2015/2016. gondozási év
indításáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
Határidő: azonnal a kiértesítésre
Felelős: Major Ede bizottsági elnök
Az Oktatás, Kulturális és Sport Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
52/2015.(IX.21.) OKSB határozat:
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a
Nyitnikék Óvoda 2015/2016. nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal a kiértesítésre
Felelős: Major Ede bizottsági elnök
Az Oktatás, Kulturális és Sport Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
53/2015.(IX.21.) OKSB határozat:
Budakalász Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a
Telepi Óvoda 2015/2016. nevelési év indításáról szóló tájékoztatóját
tudomásul veszi.
Határidő: azonnal a kiértesítésre
Felelős: Major Ede bizottsági elnök
Több napirend nem volt, Major Ede bizottsági elnök megköszönte a bizottságok
munkáját, az ülést berekeszti.
K.M.F.

Major Ede
bizottsági elnök

Kosznovszki Gábor
bizottsági külsős tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Hajzer Annamária
jegyzőkönyvvezető
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