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   Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság  2010. 12. 07. jkv. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsága  2010. december 7-én tartott üléséről 
 

 
 
Az ülés  helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme  / 2351 Alsónémedi, Fő út 58. / 
Jelen vannak:   A mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Török Lajosné a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket, megállapítja, a bizottság 
határozatképességét / 7 tagból 6 fő van jelen /, az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi 
pontok meghívó szerinti  elfogadására. 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 6 egyhangú igen szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
87/2010.(12.07.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság a napirendi pontokat elfogadta. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság az alábbi napirendi pontok szerint végzi 
munkáját: 
 
Napirend: 
1.)  Költségvetési koncepció véleményezése. 
       Előadó: Vincze József polgármester és  Rozgonyi Erik   jegyző 
 
2.)  Beszámoló a Faluház anyagának archiválásáról. 
      Előadó: Bálint  István  megbízott tudományos kutató, történész. 
 
3.)  Faluház-fesztivál ( 15 éves jubileum ). 
      Előadó:  Jobbágy Ilona kulturális munkatárs. 
 
4.)  Közoktatási intézmények ( iskola, óvoda ) alapító okiratának módosítása. 
      Előadó: Mayer Istvánné igazgató  és Mikusné Végh Magdolna óvodavezető. 
 
5.)  Halászy  Károly Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház SZMSZ-ének módosítása. 
       Előadó: Geiger Jánosné  igazgató. 
 
6.)  Beszámoló  az adventi készülődésről. 
      Előadó: Jobbágy Ilona kulturális munkatárs. 
       
7.)  A vállalkozói est programjának  ismertetése. 
      Előadó: Jobbágy Ilona kulturális munkatárs.    

 



 2 

 
8.) 
Egyebek: 
                - Napfény Majorette csoport kérése. 
 
Zárt ülés:  
 
9.) Segélyezései  ügyek. 

Előadó:  Nagy  Ibolya  és Somogyi Istvánné  igazgatási előadók. 
 
Napirend: 
                  1.)  Költségvetési koncepció véleményezése. 
                         Ea.: Vincze József polgármester és Rozgonyi Erik jegyző 
 
Török Lajosné a bizottság elnöke felkéri a polgármestert  és a jegyzőt  az első napirendi pont 
ismertetésére. 
 
Vincze József polgármester ismerteti, hogy mit vettek figyelembe, különösen ügyelve a 
takarékossági szempontokra. A koncepciót megpróbálták úgy összeállítani, hogy  ne jelentsen 
nagy terhet. Jelentős elvonásokat kellett megtenni az intézményeknél. Ennek oka a 
szennyvíztisztító pályázat nyertességének bizonytalansága.  A koncepcióban  leírt 
célkitűzések  megvalósíthatóak,  számítások szerint a bevételek szolid beruházást tesznek 
lehetővé, de az  eladósodást elkerülhetővé teszik. 
Most önfinanszírozó tud még lenni az önkormányzat. Fel kell  készülni a 2012-től várható 
nagyobb kötelezettségvállalásra.  
Kéri, vegyék figyelembe a koncepciónál, hogy a célok, amit  kitűztek  megvalósuljanak. 
 
Török Lajosné kéri a bizottság véleményét. 
 
Zsin Géza kérdése volt, hogy  mennyi a különbség az előző évekhez képest. Várhatóan  most  
mennyiből gazdálkodhat  az önkormányzat? 
 
Rozgonyi Erik elmondta, hogy folyó évi bevételeiből  az önkormányzat szabad döntéseként 
fejlesztésre már csak kb. 20 millió forintot fordíthat. A különbséget a bevételek csökkenése 
okozza,  ebben már  központi megszorítások  is vannak. 
 
Dr. György Balázs elmondja,  nincs meglepve, hogy ilyen koncepciót kell tárgyalni. 
Csökkenteni kell a kiadásokat,  ugyanis vannak  költségek, amivel nem számoltunk. 
 
Török Lajosné javasolja, hogy a tervezet  szerint  a pedagógusok  13. havi  illetménye bruttó  
összegű bértömegként  legyen tervezve jutalomként az iskolában. Az intézményvezető tud 
döntést hozni, differenciálni a kifizetéseknél. 
 
Vincze József polgármester  támogatja a javaslatot. 
 
Zsin Géza elmondja,  hogy  nem ért egyet, mert demokrácia ellenes. Olyan összeget kezel 
bértömegként, amit a több évtizede pályán lévő  pedagógusok hoznak össze. Mi alapján mérik 
majd, hogy a pedagógus milyen munkát végez?  2-3 ember dönti el a jutalmat? Ki, milyen 
példát mutat pl. egy falusi rendezvényen. Ez nevelési példa. A másik, hogyan oktat a 
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pedagógus? Tegye ki pl. a Polgármesteri Hivatal, hogy  hová nyert felvételt a végzős diák, 
milyen  eredményt ér el, hogyan készíti fel a tanulót  az iskola. 
 
Török Lajosné elmondja, hogy az iskola vezetése nem 2-3 emberből áll. A Kollektív  
Szerződésben ki van dolgozva a jutalmazás  feltétele. A pedagógusok jól végzik a feladatukat,  
sokszor erőn felül. 
 
Zsin Géza  szerint a Kollektív Szerződés idejétmúlt,  még köszönőviszonyban  nincs az 
elvárásokkal. 
 
Rozgonyi  Erik jegyző véleménye szerint  lehet, hogy a szerződés már  régi, de az iskola 
ennek alapján dönt  a jutalmazásokról. 
 
Zsin Géza  elmondja,  hogy a bértömeg  50 %-át adná jutalomkeretre. 
 
Krizsán Ferencné véleménye szerint  a Kollektív Szerződés elfogadásra került, ennek 
szellemében dönt  az intézményvezető a  jutalmazásról. Megdöbbenést keltett a jutalom 
elmaradása. Miért érinti ez csak a közszférát?  Többen felvetették, hogy miért ez a  nagyfokú 
megvonás? A megvonás  csak a bérből  és fizetésből élőket érinti. Kéri a bérmaradvány  
kifizetését ahogyan  korábban megkapták. 
 
Mikusné Végh Magdolna óvodavezető elmondta, hogy tájékoztatta a dolgozókat  a 2009-ben 
módosult  Kollektív  Szerződésről. A dolgozó teljesítményértékelése %-os rendszerben 
történik. A teljesítményértékelést nem  egyedül, hanem  a munkaközösséggel végzi  el. 
Kéri, hogy  a 13. havi illetményt   bértömegként kapja meg az óvoda is. 
Ki van ott a falu rendezvényein?  Kérdésre válaszolja,  hogy  az, aki szervezi a falu 
rendezvényét, azért  pénzt kap  és az a feladata. 
 
Vincze József polgármester elmondja, hogy félreértés van, mert nem az önkormányzat vonta 
meg a jutalmat,   központi intézkedés történt. 
 
Krizsán Ferencné  elmondja, hogy  erről tájékoztatták a dolgozókat. 
 
Dr. György Balázs javasolja, hogy  a jövő évben újra kell gondolni a bérmaradvány 
kifizetését. 
 
Juhász Zoltán  elmondja, hogy a  Pénzügyi Bizottság következő ülésén javasolni fogja a 
tiszteletdíjak  50 %-os csökkentését, valamint az adóügyi dolgozók  jutalékának megvonását. 
Várhatóan egy év múlva más lehetősége lesz az önkormányzatnak pl. ingatlan értékesítése. 
 
Zsin Géza véleménye szerint, ha már most  ilyen mértékű megszorítások vannak, akkor el 
kell gondolkodni egy új  adónem kivetéséről. Javasolja  ezt a mezőgazdasági rétegre, mert  
köztudott, hogy  egy réteg komoly  bevételre tett szert. Véleménye szerint, ha egy gazda két 
komoly géppel rendelkezik, akkor jövedelme is van. 
 
Rozgonyi Erik  jegyző tájékoztatja a bizottságot, hogy két adónem vethető ki, és erre  csakis 
a helyi adó törvény alapján  lenne lehetőség. 
 
Zsin Géza elmondja, hogy vannak tételek még, amivel nem ért egyet pl. a Faluházra  
tervezett összeg miért ennyi? Az épület állagmegóvása nagyon fontos, a költségvetésben  
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tervezett összeg biztosan nem lesz elég (félmillió ), ezen emelni kell. A Faluházra tervezett 
tudományos munka  költsége mellett ez is nagyon fontos. A vállalkozói est költsége ezzel 
nem áll arányban.  Fontosnak tartja   Nagyajta  testvérközség  támogatását. 
 
Vincze József polgármester válaszában elmondja, hogy  a vállalkozói estről az új Képviselő-
testület döntött. Ha jövőre úgy dönt a testület, hogy erre nem költ,  akkor nem lesz. Ez 
ugyanis egy gesztus a vállalkozói rétegnek, akik komoly adót fizetnek az önkormányzatnak. 
A testvérközség   15 éves  kapcsolatának   ápolása fontos, de ez is költséget jelent, ezért el 
kell gondolkodni, hogy a jövőben támogatjuk-e  Nagyajtát? 
 
Zsin Géza  véleménye szerint a település vezetésének  el kell gondolkodni, hogy milyen  
fontos dolgokra költenek.  Ezért tartja fontosnak az iskolában két tetőtéri tanterem 
klímatizálásának betervezését, ugyanakkor elfogadja két dolgozó bérének  emelését. 
 
Rozgonyi  Erik jegyző elmondja, hogy  a béremelést  az iskola kérte két konyhai dolgozó  
részére. 
 
Dr. György Balázs  elmondja, hogy az iskola külső hőszigeteléséről  már a  korábbi testület 
is döntött,  a klímatizálás  ezután következhet. 
 
Török Lajosné  véleménye szerint a  művészeti iskola működésére  tervezett összegnél  
lehetne   takarékoskodni, ha a szülők minimális  tandíjat fizetnének. 
 
Vincze József polgármester  javasoljuk, hogy a szülők  legalább  500.-Ft-ot fizessenek. 
 
Jobbágy Ilona  elmondja,  hogy nagyon furcsának tartja, hogy éppen a Kulturális Bizottság 
akarja megvonni a támogatást. A szülők is sokat áldoznak, azért, hogy a művészeti  iskola 
működjön. A működést részben állami támogatás biztosítja, amelyet folyamatosan 
csökkentenek. A támogatás megvonásával a szegényebb gyerekektől vonják meg a  
lehetőséget.   Az iskola működését folyamatosan ellenőrzik, átvilágítják. Csak úgy senki nem 
kaphat bizonyítványt. 
 
Török Lajosné elmondja, hogy  nem arra gondolt,  hogy a támogatást vegyék el, de úgy 
gondolja,  hogy az  500.-Ft nem olyan megterhelő a szülők számára. 
 
Juhász Zoltán  javasolja e témában  a művészeti  iskola igazgatóját meghívni.  
 
Jobbágy Ilona  elmondja, hogy Nagyajta  évek óta kap támogatást. Fontos  lenne a 
folyamatos kapcsolattartás, és örüljünk, hogy mi adhatunk támogatást a határon túli 
testvérfalunak. 
 
Dr. György Balázs  elmondja, hogy  Nagyajta  800 éves jubileumot ünnepel,  erre bizonyára 
meghívó  is érkezik. 
 
A bizottsági tagok a részletes vita után  meghozták döntéseiket. 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 1 igen, 4 nem,  1 tartózkodó  szavazás 
alapján meghozta az alábbi határozatot:  

 
88/2010.(12.07.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 
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A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság  nem támogatja azt a javaslatot, hogy  a 13. 
havi illetménynek megfelelő bértömeg 50 %-a   minden megkötés nélkül álljon az 
intézmények rendelkezésére 2011-ben, míg a másik 50 %-ból mindenki illetményének 
megfelelő arányban részesüljön.   
Határid ő: azonnal 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 4 igen, 1 nem,  1 tartózkodó szavazás 
alapján meghozta az alábbi határozatot:  

 
89/2010.(12.07.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, 
hogy a 2011. évben  a 13. havi illetménynek  megfelelő bértömeg  megkötések nélkül álljon 
az intézmények rendelkezésére jutalmazás célra.   
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 

 
 
 
 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 6  egyhangú igen szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
90/2010.(12.07.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, 
hogy  keressen lehetőséget  új adóztatási formák bevezetésére az Önkormányzat  saját 
bevételeinek növelése érdekében / pl. mezőgazdasági tárolók kapacitása utáni adófizetés/. 
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 6 egyhangú igen szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
91/2010.(12.07sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság  javasolja a Képviselő-testület számára, 
hogy  a bérmaradvány esetleges kifizetésére 2011. évben térjen vissza az október végére 
tervezett ülésén a  Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint  a Pénzügyi, Jogi,  
Ügyrendi  és Tájékoztató Bizottság  javaslata után.      
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
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A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság  4 igen, 2 tartózkodó  szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
92/2010.(12.07.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára  a 
2011. évi költségvetési koncepció elfogadását a 89-91/2010./12.07./sz. bizottsági 
határozatokkal kiegészítve.   
Határid ő: a Képviselő-testület soron következő ülése 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 

 
Napirend:   
                  2.)  Beszámoló a Faluház anyagának archiválásáról. 
                         Előadó: Bálint István  megbízott tudományos kutató, történész 
 
Bálint István  beszámolóját  az írásos anyag  szerint  terjeszti a bizottsági tagok elé.  
Elmondta, hogy munkája során adatgyűjtést végzett, erről feljegyzéseket készített, hogy 
minden adat megmaradjon.  Az írásos beszámolót diavetítéssel egészíti ki , bemutatva az 
elvégzett munkát  az adatgyűjtésről.  
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság  6  egyhangú igen   szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
93/2010.(12.07.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság  elfogadta a faluház  fotóanyagának 
archiválásáról szóló beszámolót. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság  6  egyhangú igen   szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
94/2010.(12.07.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság   egyetért azzal, hogy  a 2011. évben 
folytatódjanak a  Faluház archiválási munkálatai. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
Napirend: 
                3.)  Faluház-fesztivál ( 15 éves  jubileum ). 
                       Előadó: Jobbágy  Ilona  kulturális munkatárs 
 
Jobbágy Ilona  A tervekről és  a programról   az írásos anyag szerint  tájékoztatja a bizottság 
tagjait. Elmondja, hogy  a 15 éves jubilálás időpontja  még nem dőlt el. A programok 
összeállításánál arra törekedtek, hogy ne legyen nagyon költséges.  Mindenképpen fontos a 
méltó ünneplés, amelyre fel kell készülni.  Az épületeken a legfontosabb munkálatokat el kell 
végezni.   
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Török Lajosné  megköszöni  a lelkes beszámolót, remélve, hogy a tervezett programok 
megvalósulnak. 
 
Dr. György Balázs elmondja, hogy  jelenleg még a Községéért  Alapítvány  kuratóriumának 
az elnöke és  erre a  célra   adományt kívánnak adni. 
 
Hufnágl-Juhász Judit Etelka  elmondja, hogy  a szomszédos  településen,  Bugyin kulturális 
munkatársként dolgozik  és  szeptember  első hétvégéjén  krumplifesztivált  rendeznek. 
Bizonyára sokan eljönnének a faluház-fesztiválra is, ezért javasolja  az időpont 
meghatározásánál  ezt figyelembe venni. Felveti pl. főzőverseny lehetőségét,  mert ez vonzza 
a résztvevőket.  
 
Jobbágy Ilona  elmondja, hogy  még nincs eldöntve a rendezvény időpontja, erről egyeztetni 
fognak. 
 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság  6  egyhangú igen   szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
95/2010.(12.07.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság   egyetért a Faluház- fesztivál tervezett 
programjaival. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
 
Napirend: 
                 4.)   Közoktatási intézmények ( iskola, óvoda ) alapító okiratának módosítása. 
                         Előadó: Mayer Istvánné igazgató és 
                                      Mikusné  Végh Magdolna óvodavezető 
 
Rozgonyi Erik jegyző ismerteti az előterjesztést, majd kérdés nem lévén a bizottság  
meghozta a döntéseket. 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság  6  egyhangú igen   szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
96/2010.(12.07.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság   javasolja a Képviselő-testület felé  a 
Széchenyi István  Általános Iskola   Alapító Okiratának módosítását a kiküldött előterjesztés 
szerint.  
Határid ő: Képviselő-testület következő ülése. 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság  6  egyhangú igen   szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  
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97/2010.(12.07.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 
 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság   javasolja a Képviselő-testület felé  a 
Szivárvány  Napköziotthonos Óvoda   Alapító Okiratának módosítását a kiküldött 
előterjesztés szerint.  
Határid ő: Képviselő-testület következő ülése. 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
Napirend:  
                5.) Halászy Károly  Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház SZMSZ-ének  
                      módosítása. 
                       Előadó: Geiger Jánosné  igazgató 
 
Geiger Jánosné  az előterjesztés írásos anyagát nem kívánja kiegészíteni. 
 
Dr. György Balázs  javasolja, hogy a módosításnál az új szöveg megkülönböztetett betűvel, 
vagy jelzéssel  kerüljön bemutatásra. 
 
Török Lajosné   felveti, hogy  a módosításnál nincs minden feltüntetve  pl. a pótdíj, vagy 
CD-kölcsönzési díj. 
 
Geiger Jánosné elmondja, hogy  ingyenes a könyvtár, pótdíj nincs, mert az adminisztráció 
költsége többe kerülne. 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság  6  egyhangú igen   szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
98/2010.(12.07.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság   javasolja  a Képviselő-testület felé  a  
Halászy Károly  Művelődési Ház és  Könyvtár  Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításának elfogadását   azzal, hogy az  a CD kölcsönzés  díjával  egészüljön ki.  
Határid ő: Képviselő-testület következő ülése. 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 
 
 
Napirend:  
                6.) Beszámoló az adventi készülődésről. 
                      Előadó:  Jobbágy Ilona  kulturális munkatárs 
 
Jobbágy Ilona  az írásos előterjesztést azzal egészíti  ki,  hogy az élő adventi Bethlehem most 
elmarad, mert a korábbi években  az építményt a rossz  időjárás mindig tönkretette. 
 
Napirend:  

7.) A vállalkozói est  programjának ismertetése. 
Előadó: Jobbágy Ilona kulturális munkatárs 
      

Jobbágy  Ilona   a napirendi pont előadója  elmondja, hogy a részletes program  írásban  van 
előterjesztve.  
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Vincze József polgármester  kéri, hogy a rendezvény programját legalább 20-30 perccel 
későbbre  tervezzék, mert a meghívott vendégek  sosem  érkeznek  teljes számban időben. 
Napirend: 
                 8.)  Egyebek 
                        - Napfény Majorette csoport  kérése. 
 
Török Lajosné  felkérte  Juhász Lászlónét,  hogy ismertesse  kérésüket. 
 
Juhász Lászlóné elmondja, hogy kérésüket valójában  a szülők  kezdeményezték, akik  
kérték, hogy a  majorette csoport  elért eredményei - érmék,  kupák -  méltó helyre kerüljenek.  
Ehhez szükséges  egy vitrin beszerzése, amelyet  az iskola aulájában szeretnének elhelyezni.  
Az iskola vezetése  erről értesült, de anyagi fedezetet nem tudnak  biztosítani.  A csoport  10 
éves fennállását   ünnepli a jövő  évben. 
 
Vincze József  polgármester  kéri, hogy az iskola igazgatója írásban engedélyezze a vitrin 
elhelyezését  az iskola  aulájában. 
 
Józan Sándor  kérdezi,  hogy kb. mennyi érme  és kupa elhelyezése szükséges. Nem tartja 
biztonságosnak  a  vitrin elhelyezését  az iskola  aulájában.  
 
Juhász Lászlóné  véleménye szerint  a  vitrin egy zárható  szekrény, amelyben biztonságosan 
lehet elhelyezni az  érméket  és a kupákat.   A majorette csoport az iskolában  működik,  ezért 
úgy gondolja, hogy a vitrin is így   kerülne  méltó helyére. 
 
Török   Lajosné  jasolja,  hogy a bizottság  fogadja el úgy a kérést,  hogy az  iskola 
igazgatójának  írásos  beleegyezését   utólag  beszerzik. 
 

A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság  6  egyhangú igen   szavazás alapján 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
99/2010.(12.07.)sz. Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozat 

 
A Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság    abban az  esetben  javasolja  a Napfény 
Mazsorett  Csoport  kérésére  50-60.000.-Ft  biztosítását az iskola aulájában felállítandó  
vitrin  megvásárlására, ha az iskola igazgatója  írásban   megerősíti  támogatását. 
Határid ő: Képviselő-testület következő ülése. 
Felelős: Török Lajosné a Bizottság elnöke 

 
 

Mivel a nyílt ülés keretén belül   több napirendi pont nem volt, Török  Lajosné a nyílt ülést 
berekesztette  ( 19,55 órakor  )   és  zárt ülést  rendelt  el. 
 

Kmf. 
 

           Török Lajosné       
                              a Bizottság elnöke 

 
Somogyi Istvánné 
jkv. 
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