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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága 2016. szeptember 26.-án (hétfőn) 14,00  órakor  tartott rendkívüli   
nyílt ülésén. 

 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal díszterme 
 
Jelen vannak:    Pető Sándor   bizottság elnöke 

Berkecz József    bizottság elnökhelyettese 
Gémes Péter   bizottság tagja 

     Márton János   bizottság tagja 
 

Távolmaradását bejelentette:  Fülöpné Szeri Noémi  bizottság tagja 
    
       
Tanácskozási joggal  jelent meg: Forgó Henrik   polgármester 

Kató Pálné   jegyző  
Csányi László   Adó- és Pénzügyi Írodavez. h. 
Bori Sándorné Jegyzői irodavezető,  

jegyzőkönyvezető 
       
Pető Sándor bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat és az ülésen tanácskozási 
joggal résztvevőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a bizottság tagjai közül 4 tag 
megjelent, 1 tag távolmaradását bejelentette.  Szavazásra bocsátotta az ülés napirendjére írásban kiadott és 
az általa tett javaslatot, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag  -  határozathozatal nélkül – 4 igen szavazattal 
egyetértettek. 
 
Az ülés napirendje: 
 

1.) Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
2.) Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal munkaügyi dokumentumainak 

ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés véleményezése  
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozás 

véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló 
Szabályzat módosítása véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 

5.) A KÖFOP-1.0.1-VEKOP-16 kódszámú és „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás keretében támogatás igénylés benyújtása véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 

 
6.) Csanytelek, Nagy Imre utca belterületi szakaszának nagyfelületű útalap karbantartási, javítási munkálataira 

kivitelező kiválasztása véleményezése 
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Pető Sándor PEFTB elnök 
 
 

7.) Egyebek 



3 

 

1.) Önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat véleményezése 
 Előadó: Forgó Henrik polgármester 
 

1.) Napirend 
 
Tárgy:          Előadó: 
 Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet  Kató Pálné jegyző 
 véleményezése       Pető Sándor  PEFTB elnök
         
(Tárgyi írásos előterjesztés az Ügyrendi Bizottság  jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
 
Pető Sándor bizottság elnöke:  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett.  
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
 
Kató Pálné jegyző: Szóbeli kiegészítésében szólt arról, hogy az Ügyrendi Bizottság napirendje keretében 
tárgyalta és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette a benyújtott előterjesztésben foglaltakat a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé. Kezdeményezte a rendelet-tervezet 
megvitatása után annak elfogadását és Képviselő-testület elé terjesztését – változtatás nélküli – elfogadásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
                                                                                                  
Pető Sándor bizottság elnöke: Támogatta a benyújtott előterjesztés Képviselő-testület elé terjesztését. 
Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, annak határozatban történő 
rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen 
szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2016. (IX. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat  
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdés 
el) pontjában számára biztosított  

véleményezési jogával élve terjeszt 
 

a Képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 

 
2.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri   Kató Pálné jegyző 
 Hivatal munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről szóló belső ellenőri Pető Sándor  PEFTB elnök 
 jelentés véleményezése 
         
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
 
Pető Sándor bizottság elnöke:  Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett.  
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés megvitatását és elfogadását. 
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Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem tett. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, 
melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal (ellenszavazat és tartózkodás nélkül) 
elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2016. (IX. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal munkaügyi dokumentumainak 

ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentés véleményezése 
 

H a t á r o z a t 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzata 24. § (1) bekezdés er) pontjában számára biztosított  

 
véleményezési jogával élve terjeszt 

 
a Képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 

 
3.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  Kató Pálné jegyző 
 2017. évi fordulójához történő csatlakozás véleményezése   Pető Sándor  PEFTB elnök 
          
(Tárgyi írásos előterjesztés e  jegyzőkönyve  mellékletét képezi.) 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. 
Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Márton János: Javasolta az önkormányzat tárgyi pályázaton való részvételét, akként, hogy pályázónként a 
támogatás összege a 2016. évre megállapított 3.500,-Ft/fő maradjon 2017. évre is. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés és az 
elhangzott javaslat elfogadását, annak Képviselő-testület elé terjesztését és határozatban történő rögzítését. 
Indítványát szavazásra bocsátotta, melyből megállapította, hogy a bizottság egyhangú 4 igen szavazattal 
(ellenszavazat és tartózkodás nélkül) elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta. 
 
39/2015. (IX. 26.) PEFTB határozat 
 
Tárgy:  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás véleményezése 
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Határozat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta tárgyi előterjesztést, amelyet az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzata 24. § (3) bekezdés i) pontjában számára biztosított  

 
egyetértési jogával élve terjeszt 

 
a Képviselő-testület elé, támogatottként havi 3.500,-Ft támogatás megállapítására tett javaslatával való 
elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tagjai (Helyben) 

 
4.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 

Bursa- Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  Pető Sándor PEFTB Elnök 
elbírálásának rendjéről szóló Szabályzat jóváhagyása   Kató Pálné jegyző 
         

(Tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem fűzött. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, 
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a 
bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
40/2016. (IX. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzat 

véleményezése 
Határozat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta tárgyi előterjesztést, amelyet az 
önkormányzat  szervezeti és működési szabályzata 24. § (1) bekezdés es) pontjában számára biztosított  

 
véleményezési jogával élve terjeszt 

 
a Képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben) 

 
5.) Napirend 

 
Tárgy:          Előadó: 
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A KÖFOP-1.0.1-VEKOP-16 kódszámú és „Csatlakozási konstrukció Pető Sándor PEFTB Elnök 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázati Kató Pálné jegyző 
felhívás keretében támogatás igénylés benyújtása véleményezése 
         

(Tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Az írásban kiadott előterjesztéshez tett szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy 2017. január 
1. napjával az iktatórendszert is be kívánja vinni az ASP rendszerbe, mivel a bevezetést követően minden 
beérkezett számlát először be kell iktatni és csak utána valósulhat meg az átutalás. Kezdeményezte az 
írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Berkecz József bizottság elnökhelyettese: Megerősítette a Jegyző Asszony által elmondottakat és 
egyetértően támogatta a pályázat benyújtását a szakrendszerekre. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, 
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a 
bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
41/2016. (IX. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-16 kódszámú és „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás támogatás igénylés benyújtása véleményezése 
 

Határozat 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta tárgyi előterjesztést, amelyet az 
önkormányzat  szervezeti és működési szabályzata 24. § (1) bekezdés eh) pontjában számára biztosított  

 
véleményezési jogával élve terjeszt 

 
a Képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben 

 
6.) Napirend 

 
 

Tárgy:          Előadó: 
Csanytelek, Nagy Imre utca belterületi szakaszának nagyfelületű  Pető Sándor PEFTB Elnök az 
útalap karbantartási, javítási munkálataira kivitelező kiválasztása Kató Pálné jegyző 
véleményezése 
         

(Tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Forgó Henrik polgármester: Kiosztotta a Bizottság tagjai között a tárgyi napirenddel kapcsolatos 
időközben elkészült  írásos előterjesztést, melyek korábban azért nem lehetett elkészíteni, mert a 
kivitelezői pályázatok beérkezési határideje most telt le. Ismertette a jövő évekre előremutató útépítési, 
útfelújítási elképzeléseit. Kezdeményezte az írásban kiadott előterjesztés elfogadását. 
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Csányi László Adó- és Pénzügyi Irodavezető-helyettes: Részletes tájékoztatást adott a napirendben 
foglaltakról.  
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Bizottságot az SZMSZ szóbeli előterjesztésre vonatkozó szabályokról, 
amely lehetővé teszi pályázat esetében sürgősségi indítvány beterjesztését, tárgyalását, melyet viszont 
szintén írásba kell foglalni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Indítványozta a bizottság tagjai részére tárgyi előterjesztés elfogadását, 
annak határozatban történő rögzítését. Indítványát szavazásra bocsátotta,  melyből megállapította, hogy a 
bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi határozatát hozta meg:  
 
42/2016. (IX. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Csanytelek, Nagy Imre utca belterületi szakaszának nagyfelületű útalap karbantartási, javítási munkálataira 

kivitelező kiválasztása véleményezése 
Határozat 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága napirendje keretében megtárgyalta és elfogadta tárgyi előterjesztést, amelyet az 
önkormányzat  szervezeti és működési szabályzata 24. § (1) bekezdés eg) pontjában számára biztosított  

 
véleményezési jogával élve terjeszt 

 
a Képviselő-testület elé változatlan tartalommal és formában történő elfogadásra. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben 
 

7.) Egyebek 
 

1.)  
 

Tárgy:          Előadó: 
Önkormányzati rendeletek módosítására tett javaslat véleményese  Kató Pálné jegyző  
         

(Tárgyi írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kató Pálné jegyző: Emlékeztette a Bizottság Tagjait, a korábbi Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen 
általa kezdeményezett önkormányzati rendeletek felülvizsgálata keretében eredeti jogalkotói hatáskörben 
kiadott hatályos önkormányzati rendeletek esetleges módosítása iránti javaslattételi felkérésére. Elmondta, 
hogy eddig egyik Bizottság tagsága sem élt ezzel a lehetőséggel, ezért indítványozta annak a Bizottság általi 
határozatba foglalását. Szólt az önkormányzat helyi adó (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési 
adó) önkormányzati rendeletben foglaltakról, melyben kiemelte annak mértékét, amely magánszemélyek 
kommunális adójánál évi 8. 000.- Ft, amely helyett annak valorizált összegre történő emelése lehetőségét 
önkormányzati adóhatóságként  nem kezdeményezte.  Ennek okaként megemlítette a kintlévőségek magas 
összegének voltát, a behajtási eljárások esetlegességét, a településen belüli infrastruktúrában  meglévő 
eltérések miatti egyenlőtlenségeket és az alacsony kereseti lehetőségeket.  
Az iparűzési adónál ismertette a háziorvosok adófizetési kötelezettsége alóli mentesítés lehetőségét, 
amellyel az elmúlt évben nem élet a Képviselő-testület. A két helyi adó fizetésére kötelezettek  adóalanyi 
köre más jövedelmi közeget képvisel, egymással nem mérhetők össze.  Felhívta a Bizottság figyelemét arra, 
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hogy a háziorvosok (a fogorvost is beleértve)  a település lakossága számára egészségügyi alapellátás 
nyújtásával fontos szerepet töltenek be. Az iparűzési adó fizetetési kötelezettség alóli mentesség 
megadására, továbbá a magánszemélyek kommunális adó mértékének emelésére  javaslat nem érkezett, 
ezért annak a Bizottság határozatába való foglalását javasolta. Az önkormányzat rendeletei közül 
díjtételeket tartalmazó (pl. köztemető) jogszabályok módosítását nem kezdeményezte, annak összege 
hatályban tartását javasolta. 
 
Kérdés nem hangzott el. 
 
Hozzászólás: 
 
Gémes Péter, Berkecz József bizottság tagja: Nem javasolták a magánszemélyek kommunális adója 
adómértéke emelését. 
 
Márton János bizottság tagja: A jövő évre vonatkoztatva nem javasolta a háziorvosok számára adható 
mentesség bevezetését. 
 
Pető Sándor bizottság elnöke: Összefoglalójában megállapította, hogy a Bizottság nem él az 
önkormányzati rendeletek módosítása lehetőségével és az eredeti jogalkotási hatáskörbe tartozó 
önkormányzati rendeletek módosítását nem kezdeményezi. A magánszemélyek kommunális adó 
adómértéke emelését és az iparűzési adófizetési kötelezettség alóli mentesség megadását nem 
kezdeményezi. A díjtételeket tartalmazó önkormányzati rendeletekben szereplő összegek változtatás 
nélküli hatályban tartását javasolta.  Indítványozta az elhangzottak elfogadását. Indítványát szavazásra 
bocsátotta, melyből megállapította, hogy a Bizottság 4 igen szavazattal egyetértett azzal, és az alábbi 
határozatát hozta meg:  
 
43/2016. (IX. 26.) PEFTB határozat 

 
Tárgy: Önkormányzati rendeletek módosítására tett javaslat véleményezése 
 

Határozat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a település Jegyzője által szóban tett előterjesztésében 
foglaltakat és rögzíti, hogy a Bizottság a feladatkörét érintő eredeti jogalkotói hatáskörbe sorolt 
önkormányzati rendeletek módosítására irányuló javaslat előterjesztési jogával élve, nem terjeszt elő 
módosítást. 

2.) A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság a magánszemélyek kommunális 
adó mértéke emelését nem tartja indokoltnak, annak évi 8. 000.-Ft összeggel való hatályban tartását 
kezdeményezi. 

3.) A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság a háziorvosok iparűzési adó 
fizetése alóli mentesítése 2017. évre való bevezetését nem támogatja. 

4.) A Bizottság az önkormányzat által kiadott, díjtételeket tartalmazó önkormányzati rendeletekben 
szereplő összegek változtatás nélküli hatályban tartását kezdeményezi. 

 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Képviselő-testület Tagjai (Helyben) 
- Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Tagjai (Helyben 
 
 
Kató Pálné jegyző: Tájékoztatta a Bizottság tagjait az önkormányzati  helyi adók végrehajtási eljárása 
jelenlegi állásáról, amely  be nem tervezett pénzügyi forrásként eddig közel 5 millió Ft bevételt 
eredményezett az önkormányzat 2016. évi költségvetésében,  szabad felhasználási forrásként.  



9 

 

Említést tett az előkészítés alatt álló, a Bizottság hatáskörébe tartozó önkormányzati rendelet módosítása 
szükségességéről, amelyet október hónapban tervez benyújtani és napirendre vetetni. Ez az önkormányzat 
SZMSZ-e, amely kiegészül 2. melléklettel, az önkormányzat alaptevékenysége kormányzati funkciója 
sorolásáról, és az önkormányzat 2016. évi költségvetése időarányos átcsoportosítások végrehajtása okán. 
 
 
Az ülésen egyéb bejelentés, előterjesztés nem hangzott el, így Pető Sándor bizottság elnöke 
megköszönte az ülésen megjelentek részvételét és az ülést befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Pető Sándor      Berkecz József 
 PEFTB elnök      Bizottság Elnökhelyettese 
 


