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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2013. február 12-én, du: 13.00  
               órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Sebık Márta   bizottság elnöke 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
   dr. Bartal Sándor   bizottság tagja 
 
Nagy Erzsébet bizottsági tag igazoltan van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
      Apró Ferenc települési képviselı 
      Orbán Antal települési képviselı 
      Veszelszki Klára IGSZ megbízott vezetı 
      Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 6 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom, hogy a „Fekete 
István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vonatkozásában a felvételi 
körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény” címő napirendi pont kerüljön 
megtárgyalásra, a meghívó szerinti 2./ napirendi pont (Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének …./2013. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 
10.) önkormányzati rendelet módosításáról) kerüljön levételre. Aki a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalását, a plusz napirendi pont felvételét, és a meghívó szerinti 
2./ napirendi pont levételét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes-  Basky András 
     tületének …./2013. (….) önkormányzati rendelete a  polgármester 
     2013. évi költségvetésrıl 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  Basky András 
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     Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézmény-  polgármester 
     vezetıi állására kiírt pályázat elbírálása 
 
3./ A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és  Basky András 
     Sportiskola vonatkozásában a felvételi körzethatárok polgármester 
     meghatározására vonatkozó vélemény 

 
 
4./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2013. (…) 
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ezen költségvetés összeállításában mind tartalmában, mind szerkezetében komoly 
változások történtek. Megváltozott az önkormányzat ellátandó feladata, a járási 
hivatalok kialakítása megtörtént, a dologi kiadások változása. A pedagógusok 
átkerültek az államhoz. A járási hivatalhoz való létszám áttétel következében csökkent 
a létszám. A finanszírozás feladatalapú finanszírozássá alakult át. A korábbi bizottsági 
ülésen szó volt arról, hogy nincs jegyzınk és nem alakult meg az új hivatal. Az új 
jegyzınek a feladata lesz ennek a költségvetésnek az összeállítása. Ennek a 
költségvetésnek a belsı szerkezetéhez hozzá kell nyúlni. Sajnos, hogy az új jegyzı 
még nincs és nem tudja csinálni. Bérfejlesztésre nincs pénz, egyik oldalról az 
intézmények dolgozóitól elvonjuk az összes személyi juttatást, amit lehet, a másik 
oldalról van egy hivatalunk, van sok irodavezetı és csoportvezetı, ezek bérei terhelik 
a költségvetést. 
A bevételeket és a kiadásokat úgy sikerült összhangba hozni, hogy külsı forrást kell 
igénybe venni és felhalmozási hitelt kell felvenni, ez 17.800.000.- Ft. A hitel kamata 
mőködési költség, vagy felhalmozási célú költség. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Felhalmozási hitel felvételérıl van szó. A kamat a dologi kiadások között fog 
megjelenni. A kamat a beruházás értékébe fog beékelıdni. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Dologi költség kiadást várunk az energetikai pályázattól, a hitel kamata ezzel szemben 
fog megjelenni? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Az intézmények spórolása az intézményeknél fog megjelenni. A megvalósuláskor az 
intézménynél kell a spórolásnak megjelenni az energetikai pályázat megvalósításával. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A Lajosmizséért Közalapítványnak adtunk 22.693.000.- Ft-ot traktorfinanszírozásra. 
Ez melyik oldalon jelentkezik? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Ez mind a bevételi és mind a kiadási oldalon jelentkezik. A támogatás 662.000.- Ft, ez 
a kiadási része és 22.693.000.- Ft maga a költség. Áprilisban lehet megvenni az 
eszközt, s amint lehet, azonnal lehívjuk az összeget. 
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Sebık Márta ÖIB elnöke 
Költségvetési maradvány igénybevétele. Mőködési célra 28 millió forint, felhalmozási 
célra 81 millió forint van elkülönítve, ez a pályázatok önrésze, a 28 millió forint a 
számlák áthúzódó hatása. 
Kérdés van-e a költségvetéssel kapcsolatban? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Nekem tetszik ez a feladatalapú finanszírozás. Elıször látható a bevétel és a kiadás 
forrása táblázatos formában. Felsılajos szociális és egészségügyi szolgáltatására ad 
9.636.000.- Ft-ot. Az önkormányzati hivatalnak a 2013. évi bevétele szerepel, ez 
128.588.000.- Ft. A bevétel 128 millió forint, vagy 88 millió forint lesz? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
88 millió forint lesz a bevétel. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A 31.471.000.- Ft mögött mi van? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Ez a hivatal elszámoltatási költsége. 
Koller Dániel bizottsági tag 
A Polgármester Úrnál voltunk bent, kértük a Lajosmizsére lakosságarányosan jutó 
összeget, ami 9 millió forint. Ennek legalább a felét szeretnénk megkapni. Lajosmizse 
6 millió forintot tett hozzá. Mínusz 3 millió forint összegünk van a tőzoltóságnál. 
Kötelezı feladatok közé van sorolva a tőzvédelem és a katasztrófa védelem. Szomorú, 
hogy a mőködésünkhöz kérjük a pénzt. 
Basky András polgármester 
Miután kötelezı feladattá nyilvánította az állam, az lenne a jó, hogy ha az általános 
tartalékot felosztaná a Képviselı-testület, vagy amikor a zárszámadás megvan, s 
vannak plusz pénzek, vagy ha egyéb területrıl jön be pénz, akkor oda tudjuk tenni, 
vagy átcsoportosítani. Az újságra nincs pénz. Az, hogy az óvodában csoportszobát 
kellene kialakítani, a Hivatalban a légkondicionáló rendszer romlott el. Ezek az elmúlt 
ülésen elhangzottak. A pályázatokhoz az EU alapot benyújtottuk. Ilyen két 
pályázatunk van, egyik a csatornás pályázatunk, a másik az óvodás pályázatunk. Van 
még egy áthúzódó pályázatunk, az iskolás pályázat. Ezekre megpróbálunk az önerı 
alapból pénzt lehívni. 
Koller Dániel bizottsági tag 
9 millió forintot szeretnénk, a költségvetést le kell adnunk márciusban a 
Katasztrófavédelem felé. Ha a 7,5 millió forintba meg tudunk egyezni, akkor az 
egyesület kisegít bennünket, de ezt vissza is kell adni. 
Basky András polgármester 
Csütörtökig, a testületi ülésig kell valamilyen kompromisszumot kötni. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az önkormányzat igazgatási tevékenysége. 29.743.000.- Ft a dologi kiadás. E mögött 
mi van? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Ez az az összeg, amibıl az önkormányzat létezik. 
 
 
 



 5 

Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Kötelezı és önként vállalt feladatok. Ezekkel nagyon óvatosan kell bánni. Érdemes 
lenne átdolgozni, hogy a pályázatokkal megvalósuló infrastrukturális feladatok 
kötelezı feladatok. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Minden államigazgatási feladat egyben kötelezı feladat is. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
1,8 milliárd nagyságrendő az ez évi költségvetésünk, amibıl 600 millió forintos 
nagyságrendő fejlesztés fog megvalósulni, ez öröm. Én attól félek, hogy ezt hogyan 
tudjuk finanszírozni. Ezzel kapcsolatban javaslatom, hogy egy kicsit erısíthetné a 
likviditásunkat, hogy minden olyan összeget, ami nem valósult meg az év folyamán, 
ami elmaradt feladat, össze kellene szedni egy céltartalékba. Ezek a fel nem használt 
összegek erısítenék az önkormányzat likviditását, a pályázatoknak, beruházásoknak a 
megvalósítását. Ha ezek az összegek év végén nem szükségesek, akkor lehet új célokat 
meghatározni. 
Az intézményvezetıi és érdekegyeztetı fórumon elhangzott, hogy az intézményen  
belül, a munkáltató és az intézmények között ellentétek vannak. Felmerült az, hogy 
egy egységes jutalmazási és cafetéria rendszert kellene kialakítani. Ezt én is 
javasolnám. 
Az elıterjesztést olvasva volt az, hogy hiányoznak a pénzügyi szakemberek. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
2 fı elment a járáshoz, 1 fı GYES-en van, Felsılajoson elment a könyvelı. Véges a 
pénzügynek a kapacitása és az én kapacitásom is. Ha ez így marad, nem fogjuk az 
adatszolgáltatásokat határidıre teljesíteni Felsılajos és Lajosmizse tekintetében. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
A közalkalmazottaknak az Erzsébet-utalvány témakörére vonatkozóan mi a jelenlegi 
álláspont? 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Jelen pillanatban a költségvetésben semmi olyan üres hely nem volt, ahol lehetıséget 
láttam volna erre, így egyik intézményben sincs benne az Erzsébet-utalvány. A 
pályázatok olyan nagymértékő kötelezettséggel járnak, amik óriási önrészt visznek el. 
Így lehetett kihozni a költségvetést. 
Basky András polgármester 
A közszférában az elmúlt öt évben bérfejlesztés nem volt. Ha minden dolgozó kapna 
Erzsébet-utalványt, 15-16 millió forint lenne. Azokat a lehetıségeket, amelyek az 
adott évi költségvetésen belül biztosítva vannak, igyekeztünk a legoptimálisabban 
kihasználni. 
Ez a költségvetés egészen más szerkezetileg, mint eddig volt. Kevesebb a gépjármő 
adó, iparőzési adó, elvonásra került a személyi jövedelemadó, a normatívák. Ezek 
olyan tételek, amik igen nehézzé teszik a tervezést. A tőzoltók kérdésköre, civil-
szervezetek támogatása, mi legyen az újsággal, Lajosmizsei Napokra mi legyen, 
ezeket mind meg kell oldani. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
A féléves beszámolóban kell majd az iparőzési adót jelenteni. Két vállalkozónak van 
jelentıs tartozása, ha ebbıl tudnánk behajtani valamit, akkor már 3 millió támogatást 
kaphatnánk. 
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Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzati rendelet-tervezetét a 
2013. évi költségvetésrıl azzal, hogy az elmaradt feladatok, üres álláshelyek, 
eszközbeszerzés elıirányzatának összegét céltartalékba kell helyezni a likviditás 
érdekében, jutalmat, jutalékot a Képviselı-testület által jóváhagyott elıirányzatból 
lehet kifizetni. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – 1 
tartózkodással- az alábbi határozatot hozta: 
8/2013. (II. 12.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …../2013. (…..) önkormányzati rendelete a 2013. évi 
költségvetésrıl  

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 

a Képviselı-testületnek a 2013. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati  
rendelet-tervezetet az alábbi javaslatokkal: 
 
 - az elmaradt feladatok, üres álláshelyek, eszközbeszerzés 
elıirányzatának összegét céltartalékba kell helyezni a likviditás 
érdekében; 
-  jutalmat, jutalékot a Képviselı-testület által jóváhagyott elıirányzatból 
lehet kifizetni.  

  Határid ı: 2013. február 14. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 14.00 órakor eltávozott az ülésrıl. A 
bizottság a továbbiakban 5 fıvel határozatképes. 
 
2./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola vonatkozásában a 
felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Következınek az iskolai napirendet tárgyalnánk. 
Nagy Judit irodavezetı készítette az elıterjesztést. Kérnék errıl tájékoztatást. 
Nagy Judit irodavezetı 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnak a felvételi körzet meghatározására 
vonatkozó megkeresése megérkezett az Önkormányzathoz, mely az elıterjesztés 
melléklete.  A mellékletbıl megállapítható, hogy a Fekete István Általános Iskola, 
Kollégium és Sportiskola lajosmizsei általános iskolai tagintézménye vonatkozásában 
a felvételi körzetet Lajosmizse település közigazgatási területében határozza meg. 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testületéhez szintén megérkezett a 
megkeresés, melyben az Intézmény Felsılajosi Tagintézményének vonatkozásában a 
település közigazgatási területét jelölte meg.  
A határozat-tervezet azt tartalmazza, hogy mi azt szeretnénk kérni, hogy egyetlen egy 
általános iskoláról van szó, hogy a felvételi körzetet úgy határozza meg Lajosmizse és 
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Felsılajos vonatkozásában, hogy Lajosmizsérıl és Felsılajosról is biztosított legyen a 
gyermekek felvétele. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Ez így jó. Kérdés, vélemény, észrevétel ezzel kapcsolatban van-e? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a Fekete István Általános Iskola, Kollégium 
és Sportiskola vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó 
véleményt az elıterjesztés határozat-tervezete szerint.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2013. (II. 12.) ÖIB hat. 
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és  
Sportiskola vonatkozásában a felvételi  
körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra  

javasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-terveze- 
tét. 
Határid ı: 2013. február 14. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
3./ Naprendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye intézményvezetıi állására kiírt pályázat elbírálása 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az elıterjesztést Nagy Judit irodavezetı készítette. A pályázat véleményezése 
megtörtént, a Szakmai Szakértıi Bizottság javaslatot tett Józsáné dr. Kiss Irén 
pályázatának elfogadására. Az elıterjesztésben láthatjuk, hogy hogyan alakul az 
Intézményvezetı Asszony bére. Szeretném megkérdezni az elıterjesztés készítıjétıl, 
hogy miért 2013. április 1-tıl 2014. március 31-ig kaphatja meg a munkáltatói 
döntésen alapuló bért Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı? 
Nagy Judit irodavezetı 
Ez nem az én döntésem, hanem a Tisztelt Képviselı-testület rendelkezett így. 
Sebık Márta ÖIB elnök 
Ha az intézményvezetı 5 évre megkapja a bért, akkor miért nem kaphatja meg a 
munkáltatói döntésen alapuló bért is 5 évre? 
Basky András polgármester 
A munkáltatói döntésen alapuló bért 2014. április 31-ig kapja meg. Ha a garantált 
összegen felüli rész meghatározásra kerül, akkor minısíteni kell a munkáltatónak. A 
minısítés ezzel jár együtt. Lehet azt mondani, hogy 5 éven át ez lesz a garantált 
illetményen felüli rész. 
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Sebık Márta ÖIB elnöke 
Én azt javaslom, hogy a munkáltatói rész azzal legyen kiegészítve, hogy 2013. április 
1-tıl 2014. március 31-ig kapja meg az intézményvezetı a minısített garantált 
illetményen felüli részt. 
Józsáné dr. Kiss Irén /bizottsági tag/ pályázó 
Adtak nekem 45.000.- Ft-ot és elvettek tılem 137.000.- Ft-ot. Így nem vállalom az 
intézmény vezetését. Az intézményvezetıi munkámra fizetésemelést nem kaptam. 
Azért kaptam fizetésemelést, mert megszereztem a jogi diplomát. Ha 137.000.- Ft-ot 
elvesznek tılem, nem vállalom az intézmény vezetését.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 14.20 órakor eltávozott az ülésrıl. A bizottság a 
továbbiakban 4 fıvel határozatképes. 
 
Basky András polgármester 
Az intézményvezetı jelenlegi bérével kívánjuk ezt a kinevezést alkalmazni. A 
garantált összegen felüli bér addig jár, amíg valaki vezetıi feladatokat lát el. Én 
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı esetében azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy 
a jelenlegi bérével kívánjuk kinevezni. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Maradjon 5 év, 2018. március 31-ig legyen a garantált béren felüli bér. A garantált 
illetménye 252.405.- Ft, magasabb vezetıi pótlék 50.000.- Ft, illetménynövekedés 
25.240.- Ft, a munkáltatói döntésen alapuló rész 137.900.- Ft, összesen 465.545.- Ft. 
Basky András polgármester 
Ez a jelenlegi bére és a kinevezés utáni bére. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Én azt kérném, hogy 2014. március 31-e helyett 2018. március 31-ig kaphassa Józsáné 
dr. Kiss Irén intézményvezetı a munkáltatói döntésen alapuló bért. Szavazásra teszem 
fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztására a megbízás adását azzal, hogy a 
garantált illetménye 252.405.-Ft, magasabb vezetıi pótlék 50.000.- Ft, 
illetménynövekedés 25.240.- Ft, a munkáltatói döntésen alapuló bér 137.900.- Ft, 
összesen 465.545.- Ft, s 2014. március 31-e helyett 2018. március 31-ig kapja meg a 
munkáltatói döntésen alapuló részt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2013. (II. 12.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi 
beosztására megbízás adása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
                      testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét az alábbiakkal: 
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       - Józsáné dr. Kiss Irént javasolja megbízni Lajosmizse és Felsılajos  
     Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás    
    gesztor Önkormányzata Lajosmizse Város Önkormányzata   
     Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye  
     intézményvezetıi beosztásának ellátására. 
 
      -  Az intézményvezetı garantált illetménye 252.405.- Ft, a magasabb 

vezetıi pótlék 50.000.- Ft, illetménynövekedés 25.240.- Ft, a munkáltatói 
döntésen alapuló bér 137.900.- Ft, összesen 
465.545.- Ft legyen az összes illetménye. 
 

- 2014. március 31-e helyett 2018. március 31-ig kaphassa Józsáné dr.  
      Kiss Irén intézményvezetı a munkáltatói döntésen alapuló bért. 
 
Határid ı: 2014. február 14. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
4./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Lesz-e Lajosmizsén székely zászló? 
Basky András polgármester 
Még nincs, de ha úgy döntünk, akkor lesz. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még egyéb bejelentenivaló, hozzászólás? Nincs. Megköszönöm a megjelenést, a 
mai ülésünket ezennel berekesztem 14.25 órakor. 
 
 

K.mf. 
 
 
  Sebık Márta sk.    Józsáné dr. Kiss Irén sk. 
  ÖIB elnök     bizottsági tag 
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Lajosmizse Város Önkormányzat 
Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága 
I/440/5/2013. 

K I V O N A T 
az  

Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
ülésérıl készült jegyzıkönyvbıl  

2013. február 12. 
 
Kihagyva a kihagyandók ………………… 
 
 
8/2013. (II. 12.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …../2013. (…..) önkormányzati rendelete a 2013. évi 
költségvetésrıl  

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 

a Képviselı-testületnek a 2013. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati  
rendelet-tervezetet az alábbi javaslatokkal: 
 
- az elmaradt feladatok, üres álláshelyek, eszközbeszerzés 
elıirányzatának összegét céltartalékba kell helyezni; 
-  a likviditás érdekében, jutalmat, jutalékot a Képviselı-testület által 
jóváhagyott elıirányzatból lehet kifizetni.  

 
  Határid ı: 2013. február 14. 
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  Felelıs:     A bizottság 
 
Kihagyva a kihagyandók ……….. 
 

K.mf. 
 
 
 Sebık Márta  sk.     Józsáné dr. Kiss Irén 
            ÖIB elnöke             ÖIB tagja 
 
 
 Kivonat hiteles 


