
J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: 2013. május 28-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. 

 
 

Jelen vannak:  Oláh József Csaba a bizottság elnöke 
     Egyed Attila 
     Szabó András 
     Papp Imréné  
   Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagjai 
 
     A Polgármesteri Hivatal részéről: 
   
 Dankóné Gál Terézia jegyzői irodavezető  

 Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető 
 Cziráki Zsolt Műszaki és Kommunális Iroda vezetője 
 Garlati Lászlóné Igazgatási és Szociális Csoport vezetője 

 
Meghívott:  Sáfrányos Sarolta a Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatának szakmai vezetője  
 
Megjegyzés: Szabó András a 2. napirendi pont tárgyalása közben érkezett. Poncsák 

Ferenc az 1. napirendi pont, Sáfrányos Sarolta a 3. napirendi pont 
tárgyalását követően távozott. 

 A következő meghívottak az ülésen nem jelentek meg: Stumpf Bálint a 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Sárospatak elnöke, Budai Gyula 
Károly a Sárospataki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
Kozsnyánszky János a Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke 

 
Az ülés meghívója a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 
Az ülésen készült jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 
 
N a p i r e n d   e l ő t t : 
 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Köszönti a bizottság tagjait és a megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. Javasolja a 
meghívóban szereplő napirendi pontoknak a tárgyalását. Kérdezi, hogy a napirend 
tárgyalására vonatkozóan van-e más javaslat.  
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Nyílt ülés egyéb ügyben tájékoztatni szeretné a 
Bizottságot. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: A jegyzőkönyv aláírójára Egyed Attilát javasolja. Kéri 
a bizottság döntését a napirendi pontok tárgyalásáról és a jegyzőkönyv aláírójára tett 
javaslatról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 4 fő – Szabó András nincs jelen.  
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a jegyzőkönyv aláírójára tett javaslatot és az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását 4 igen szavazattal - egyhangúlag - elfogadta: 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülésen:  
 
1. Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról 
 
2. Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelésére 
 
3. Tájékoztató a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázatról 
 
4. Egyéb ügy 
 

• Dr. Cserkúti Sándor bizottsági tag felvetése a Rendelőintézet új épületével 
kapcsolatban 

 
Zárt ülésen: 
 
1. Javaslat Kőváry Gabriella Sárospatak, Katona J. u. 30. fsz. 2. ajtószám alatti lakos 

lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelméről 
 
2. Javaslat a Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 3. ajtószám alatti bérlakásra beérkezett 

pályázatokról 
 
3. Átmeneti segélyek és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elbírálása 
 
 

Napirend tárgyalása: 
 
 
1. Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról 
 Az előterjesztés a 2013. május 31-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: A költségvetésbe beterveztek 333 millió Ft 
kiegészítő állami támogatást. Ennek az elmaradása okozza a pénzügyi nehézségeket, mivel az 
időarányos része, 100-120 millió Ft hiányzik a bevételek közül, ezzel nőtt meg a hitelfelvétel. 
Félévkor kimerül a hitelkeret és az év további részében lesznek nehézségek. 
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Kérdezi, hogy a közoktatási hozzájárulás és az állami 
finanszírozás körüli kérdésekben történt-e változás? 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: Tavaly ősszel két kötelezettség között kellett 
választania a Képviselő-testületnek. Működteti az állami fenntartásba vett iskolákat, ami 200 
millió Ft körüli összeg lett volna vagy nem működteti, és kiszabnak valamennyi hozzájárulást. 
Az utóbbit választotta a Testület, kiszabtak 172 millió Ft-ot. Ezt az összeget az 
önkormányzatnak kell fizetnie, helyi adóból, ingatlanhasznosításból, és ez okoz fizetési 
nehézségeket. 
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Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Azt gondolja, hogy a legtöbb önkormányzat hasonlóan 
döntött. 
 
Poncsák Ferenc gazdálkodási irodavezető: Polgármester Úr küldött az Emberi Erőforrások 
Miniszterének egy levelet, amire válasz még nem érkezett. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását, aki javasolja a Képviselő-
testületnek a határozat-tervezet elfogadását, az igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 3 fő – Szabó András és Egyed Attila nincs jelen. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

71/2013. (V.28.) 
h a t á r o z a t a 

 
a 2013. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2013. évi költségvetés I. negyedévi 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását a Képviselő-testületnek.   
 
 
 
2. Javaslat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó 

értékelésére 
 Az előterjesztés a 2013. május 31-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: A Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységét eddig még 
nem kísérte figyelemmel, csak mint bizottsági tag. Ha bárkinek kérdése van, Sáfrányos 
Sarolta szakmai vezető válaszol rá. A Gyermekjóléti Szolgálat 3 fővel tevékenykedik, a tárgyi 
és személyi feltételei a rendeletnek megfelelnek. Jelenleg a Gondozási Központ épületében 
vannak, amíg a volt Esze Tamás Általános Iskola épületébe át nem költöznek. Munkájukat 
precízen, pontosan, szakszerűen végzik. A szakmai vezető megjegyzi az előterjesztésben, 
hogy eszközökkel jól el vannak látva, műszaki felszereltségük megfelelő, ugyanakkor a 
számítógépeik 8-10 évesek. Eddig a beszámolók alkalmával csak azt hallotta, hogy mennyi 
pályázatot nyertek és számítástechnikai eszközöket szereztek. Akkor nem érti, hogy az ott 
dolgozók miért nem kaptak belőle? Úgy látja, hogy az ott dolgozók mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a területükön rend, fegyelem, átláthatóság és pontosság legyen. 
 
Sáfrányos Sarolta szakmai vezető: Igyekezett mindig precízen, pontosan végezni a munkáját. 
Azt gondolja, hogy most kerültek igazán a helyükre. Most került a szociális intézményrész 
egy alap szociális ellátó központhoz. Jól érzi itt magát, most vannak a helyükön. Voltak 
problémák akár a leltárt, akár a tárgyi eszközöket figyelembe véve a megosztás során, de 
lassan a helyükre kerülnek az eszközök. Minden segítséget megkapott az új intézmény 
részéről. 
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Szabó András a bizottság tagja: Emlékszik olyan pályázatra, amelyben az intézmény 945 eFt 
körüli összegben nyert 3 db laptop-ot. Kérdezi, történt-e vizsgálat az eszközök hollétét 
illetően, meg kellene vizsgálni a pályázatokat, mert A Művelődés Házában, illetve több 
intézményükben több laptopnak, fényképezőgépnek kellene lennie, kérdezi, hol vannak ezek? 
Ki használja ezeket? Javasolja, hogy induljon ebben vizsgálat. 
 
Dankóné Gál Terézia jegyzői irodavezető: A Gondozási Központ, illetve a Gyermekjóléti 
Szolgálat által ellátott feladatok egy részét képezik ennek az átfogó értékelésnek. Minden 
évben a hivatal részéről is beszámolót készítenek az ide tartozó feladatokról. Jelenleg is 
tartalmazza az előterjesztés külön a hivatal által ellátott gyermekvédelmi feladatokat, az 
anyagot Garlati Lászlóné csoportvezető készítette, aki ha lehet, akkor néhány mondatban 
összefoglalja a 2012. évi feladatokat. 
 
Garlati Lászlóné csoportvezető: Jelentős változás történt az előző évekhez képest, ugyanis a 
jogszabályváltozások miatt a Járási Hivatal felállásával több feladat is átkerült ahhoz. A 
pénzbeni és természetbeli ellátások maradtak az önkormányzat hatáskörében. Az anyagban 
feltüntetett táblázatok mutatják a számbeli változásokat.  
 
Szabó András a bizottság tagja: Kérdezi Sáfrányos Sarolta szakmai vezetőt, hogy a létszámot 
tekintve el tudják-e látni a feladatukat? 
 
Sáfrányos Sarolta szakmai vezető: Jelenleg 1 fő családsegítős családgondozó dolgozik, illetve 
van egy gyes-es álláshely függőben. Mivel normatívából működnek, költségmegtakarítás és 
munkavégzés szempontjából úgy gondolja, hogy elegen vannak. Az előző helyen problémát 
okozott, hogy egy oktatási intézmény és egy szociális intézményrész működött, teljesen más 
feladatokkal, feladatkörökkel, munkaidő beosztással, ami összeférhetetlen lett egy idő után, 
illetve egyre nagyobb volt a szakadék a két intézményrész között. Itt, mivel ez egy szociális 
alapellátó intézmény, könnyebb együttműködni, együtt dolgozni, így a feladatok is másképp 
oszlanak meg. 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Az alapellátáson belül egymásra épülnek az ellátási formák, az 
ellátási típusok. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Decemberben indult egy pályázat, kérdezi, erről 
tudnak-e valamit? 
 
Sáfrányos Sarolta szakmai vezető: Akkor még nem volt döntés az önkormányzat és a Járási 
Hivatal részéről, hogy ki a tulajdonosa a pályázatnak. Ez a pályázat a gyermekjóléti szolgálat 
szakmai tevékenységére íródott, ezért úgy döntöttek, hogy vigye tovább a pályázatot a 
gyermekjóléti szolgálat, a pályázat szakmai vezetője Molnár Marianna lett, ezáltal 
összeférhetetlennek tűnt, hogy ők munkaidőben pályázati tevékenységet végezzenek, ezért a 
gyermekjóléti szolgálat munkaidőben nem folyik bele, vannak viszont olyan feladatrészek, 
ami még belefért a négy órán túli feladatokba, csoportok vezetése, ami minden dolgozónak a 
privát szféráját képezi. Az, hogy a pályázat felügyelete alatt ez hogyan történik, ez 
mindenkinek saját szuverenitása. 

 
Egyed Attila a bizottság tagja: Az óvodáztatási támogatással kapcsolatban kérdezi, hogy ez 
nemcsak egyszeri 20 eFt támogatást jelent?  
 
Garlati Lászlóné csoportvezető: Első alkalommal 20 eFt, további alkalmakkor évente 10 eFt, 
amíg a gyermek óvodába jár. 
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Egyed Attila a bizottság tagja: Kérdezi, egyeztetik-e a hiányzásokat az óvodával? 
 
Garlati Lászlóné csoportvezető: Természetesen. Az igazolásokat minden esetben bekérik az 
óvodától. A hiányzásokba a betegség miatti távollét nem számít bele. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Kérdezi, milyen észrevételük volt a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet-utalványban történő kifizetésével kapcsolatban? 
 
Garlati Lászlóné csoportvezető: Először szóltak miatta az emberek, hogy ezt a kis összeget 
miért nem lehet készpénzben megkapniuk, de úgy érzi, ez már nem jelent problémát. 
Másrészt úgy gondolja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem ez az ellátás 
a fő szempont, hanem az étkezési támogatás és a tankönyvtámogatás.  
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Kérdezi a Gondozási Központ vezetőjét, hogy lesz-e 
„interjúszoba”? 
 
Papp Imréné a bizottság tagja: Köszöni képviselő úrnak a segítséget, amit az épülettel 
kapcsolatban az irodahelyiségek kialakításában nyújt, ugyanis nem lenne elegendő helyiségük 
és nem lenne interjúszoba, ha nem választanák le egy nagyobb helységből. Lesz 
interjúszobája a gyermekjóléti szolgálatnak.  
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenységében 
érintett családok száma 95. Sokallja ezt a számot. Nem lehet, hogy azért ennyi, mert néhány 
család esetében több alkalommal is történt családgondozás? 
 
Sáfrányos Sarolta szakmai vezető: Nem. Valóban 95 különböző családról van szó, ez azt 
jelenti, hogy Sárospatakon összesen 95 családdal fordult elő valamilyen gyermekjóléti 
tevékenység. Amelyik családban lányanya van a gyermekével, az új családnak számít. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Sok sikert kíván a további munkához. Kéri a bizottság 
szavazását a javaslat elfogadásáról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

72/2013. (V.28.) 
h a t á r o z a t a 

 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 
  

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásának átfogó értékeléséről készült javaslatot megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek.   
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3. Tájékoztató a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázatról 
 Az előterjesztés a 2013. május 31-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét 

képezi. 
 
Garlati Lászlóné csoportvezető: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az előző évekhez 
hasonlóan ismételten pályázatot írt ki szociális nyári gyermekétkeztetésre. A településeket 
három kategóriába sorolták, leghátrányosabb helyzetű, hátrányos helyzetű és egyéb kategória. 
Sárospatak az egyéb kategóriába tartozik, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő kiskorú gyermekek legfeljebb 25 %-a után igényelhet önerő nélkül támogatást, ami 
150 gyermek nyári gyermekétkeztetésének a biztosítását jelenti. Az igénylés határideje 
elektronikus úton 2013. május 16., postára adása 2013. május 17. A pályázat benyújtása 
határidőben megtörtént. A rendelet értelmében 2013. június 11-én kapnak értesítést arról, 
hogy elnyerték-e a pályázatot. Az étkeztetést a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 
bonyolítja, a Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata munkatársainak 
közreműködésével. A Makkhetes Étterem mellett lévő, régi Suzuki Szalon épületében 
történne az ételkiosztás. 
 
Szabó András a bizottság tagja: Sárospatakon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő kiskorúak száma 601 fő, ebből 150 gyermek részesülhet a nyári étkeztetésben. Mi 
történik a fennmaradt 451 fővel? 
 
Garlati Lászlóné csoportvezető: A 451 főre nem tudnak ellátást biztosítani. 150 főre van 
lehetőség. 
 
Sáfrányos Sarolta szakmai vezető: A törvény azt írja elő, hogy az étkeztetésben részesülő 
gyermekek kiválasztását a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai végzik, alaposan 
megvizsgálják, hogy kik azok a családok, akik rászorulnak. Van rálátásuk, hisz évek óta ezt 
teszik, igyekeznek mindig új családokat bevonni, illetve azt is figyelik, hogy az előző évek 
tapasztalatai szerint kik voltak azok, akik igazán rászorultak, akik elmentek az ételért, hisz 
voltak olyanok, akik nem mentek el az ebédért. 
 
Egyed Attila a bizottság tagja: Úgy gondolja, jobb tisztázni, nehogy az menjen ki a 
köztudatba, hogy ez a támogatás 601 főnek jár. Nem jár, hanem ez adható támogatás, jelenleg 
150 fő részére adható. 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: Kéri a bizottság szavazását, aki javasolja a Képviselő-
testületnek a tájékoztató tudomásul vételét, az igennel szavazzon.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

Egészségügyi és Szociális Bizottság 
73/2013. (V.28.) 
h a t á r o z a t a 

 
a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre benyújtott pályázatról 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetésre 
benyújtott pályázatról szóló tájékoztatót megtárgyalta és javasolja a határozat-tervezet 
elfogadását a Képviselő-testületnek.   
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4. Egyéb ügy 
 

• Dr. Cserkúti Sándor bizottsági tag felvetése a Rendelőintézet új épületével 
kapcsolatban  

 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: A Rendelőintézet új épületével kapcsolatban megjegyzi, 
hogy az alagsor műszaki állaga egyre kritikusabb (penészesedés, beázás). Lehet, hogy ezzel 
még lesz a Bizottságnak feladata.  
 
Dankóné Gál Terézia jegyzői irodavezető: Polgármester Úr tájékoztatta a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottságot, hogy a régi rendelőintézet felújítására közel 130 millió Ft-ot nyertek 
pályázaton.    
 
Dr. Cserkúti Sándor a bizottság tagja: Ezt örömmel hallja. 
 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a további munkáját zárt ülésen folytatta, melyről külön 
jegyzőkönyv készült. 
 
 
Nyílt ülés folytatása: 
 
5. Előterjesztés a Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 3. ajtószám alatti önkormányzati 

bérlakás bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról (szóbeli) 
 
Oláh József Csaba a bizottság elnöke: A pályázat eredménytelensége miatt javasolja tárgybani 
bérlakás 1 éves időtartamra történő bérbeadására vonatkozóan a pályázat kiírását. Kéri a 
bizottság szavazását a Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 3. ajtószám alatti 1 szobás, 41 m2 
alapterületű önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás 1 éves időtartamra történő 
bérbeadására vonatkozó pályázati kiírásról.  
 
Jelenlévő bizottsági tagok száma: 5 fő. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 5 igen szavazattal - egyhangúlag - a következő 
határozatot hozta: 

 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

80/2013. (V.28.) 
h a t á r o z a t a 

 
önkormányzati bérlakásra történő pályázat kiírásáról 

 
 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 33/2009. (XII. 1.) rendelet 3. § (3) 
bekezdése által biztosított átruházott hatáskörben – a Sárospatak, Lavotta u. 59. fsz. 3. 
ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 1 éves időtartamra - szociális helyzet 
alapján - történő bérbeadására pályázatot ír ki.  
A pályázati kiírás a határozat mellékletét képezi. 
 
Felelős: a bizottság elnöke 
 
Határid ő: azonnal 
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1. melléklet a 80/2013. (V.28.) határozathoz 
 
 

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 
 

Sárospatak Város Önkormányzata szociális rászorultság alapján történő bérbeadásra 
meghirdeti a 

 
SÁROSPATAK, Lavotta u. 59. fsz. 3. 

 
ajtószám alatti 1 szobás, 41 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakását. 

 
A lakás bérleti díja 357,-Ft/m2/hó 

A lakás 1 éves időtartamra megtekintett állapotban kerül bérbeadásra. 
 

A lakás megtekinthető: 
2013. év június hó 11. napján, 1030-1100 óra között. 

 
Szociális helyzet alapján bérbe adandó lakás bérlője az a sárospataki lakóhellyel rendelkező 
pályázó lehet, akinek vagy házastársának (élettársának), vagy együtt költöző közeli 
hozzátartozójának tulajdonában, haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás és  

€ családjában – az együtt költöző közeli hozzátartozókat is figyelembe véve – az egy 
főre jutó, a pályázat benyújtását megelőző három havi - nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, (57.000,-Ft) 
egyedül élő esetében 250 %-át, (71.250,-Ft) és 

€ családja nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80-szorosát (jelenleg 2.280.000,-
Ft) meghaladja, és 

€ a bérbeadást megelőzően 
- nem mondott le önkormányzati lakás bérleti jogáról térítés ellenében, vagy 
- beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el. 

 
Pályázati adatlapokat a Műszaki és Kommunális Iroda Városüzemeltetési és 
Ingatlangazdálkodási Csoportjánál lehet kérni. 
 

A pályázatokat Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Műszaki és Kommunális Iroda 
Városüzemeltetési és Ingatlangazdálkodási Csoportjánál 

 
2013. év június hó 14. napján 1200 óráig 

 
beérkezően lehet benyújtani. 

 
A pályázatok elbírálására az Egészségügyi és Szociális Bizottság soron következő ülésén 
kerül sor. A pályázatok elbírálásáról valamennyi pályázó írásos értesítést kap. 
 
Pályázók tudomásul veszik, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság a pályázatok 
elbírálását nyílt ülésen tárgyalja. 

 
Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Kommunális Iroda 

Ingatlangazdálkodási Csoportjánál kérhető. 
(Béla király tér 16., Telefon: 47/513-275) 
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Az Egészségügyi és Szociális Bizottság további munkáját zárt ülésen folytatta, melyről külön 
jegyzőkönyv készült. 
 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

                      Egyed Attila s.k.                          Oláh József Csaba s.k. 
                a bizottság tagja                          a bizottság elnöke 


