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Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 

2022. június 15. napján 11 óra 04 perckor 

a Városháza Nagytermében megtartott rendes, nyílt üléséről 

 

Az ülésen megjelentek:  Bereczki Miklós elnök 

  Tüskés Józsefné képviselő 

 Orbán Gyöngyi képviselő 

 Bányai Amir Attila képviselő  

  Vérten László nem képviselő bizottsági tag 

 Weiland Annamária nem képviselő bizottsági tag  

 

Távolmaradását előre jelezte:  Márk István nem képviselő bizottsági tag  

  

Távolmaradását előre nem jelezte: - 

 

Tanácskozási joggal részt vettek:  Fuchs Gyula alpolgármester 

dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta aljegyző 

Polonkai Zoltánné osztályvezető 

Beszené Uhrin Gyöngyi belső ellenőrzési vezető 

      Babócsi Beáta osztályvezető 

      dr. Weidinger Brigitta osztályvezető 

      dr. Göndör-Kökény Katalin osztályvezető-helyettes 

                                                                       Kovácsné Demény Ildikó egészségügyi referens 

      dr. Vas Imre tanácsadó 

 

Az ülést vezeti:    Bereczki Miklós a Bizottság elnöke 

 

Bereczki Miklós a Bizottság elnöke köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel 

határozatképes. Márk István nem képviselő bizottsági tag távolmaradását előre jelezte.   

 

Bereczki Miklós a meghívóban szereplő napirendi pontokra tesz javaslatot. Módosító javaslat 

hiányában szavazásra teszi fel az alábbi napirendi pontok elfogadását: 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. Javaslat a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének és a Soroksári 

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiegészítésére (4.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására (8.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

4. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző 

egészségügyi dolgozók Semmelweis - napi elismerésére (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által 

használt orvosi rendelők rezsi költségeik elengedésének meghosszabbítására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye álláshelyei számának (iskolaorvosi létszám létrehozása miatti) 

megemelésére (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8. Egyebek 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 
 
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 121/2022.(VI.15.) határozata a 2022. június 15-ei rendes ülés napirendi pontjainak 

elfogadásáról 

A Bizottság a 2022. június 15-ei rendes ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

2. Javaslat a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének és a Soroksári 

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiegészítésére (4.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

3. Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására 

(8.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

4. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző 

egészségügyi dolgozók Semmelweis - napi elismerésére (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

5. Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által 

használt orvosi rendelők rezsi költségeik elengedésének meghosszabbítására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye álláshelyei számának (iskolaorvosi létszám létrehozása miatti) 

megemelésére (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

8. Egyebek 

 

 

A Bizottság rátér a napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

 

1. NAPIRENDI PONT 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós a Bizottság nevében megköszöni a tájékoztatót.  

 

 

 

2. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének és a Soroksári 

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiegészítésére (4.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 
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Orbán Gyöngyi: javaslom, hogy a Bizottság ne éljen javaslattal, döntsön a Testület a kérdésben.  

 

Bereczki Miklós szavazásra teszi fel Orbán Gyöngyi azon javaslatát, mely szerint a „Javaslat a 

Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének és a Soroksári Bolgár 

Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiegészítésére (4.)” című előterjesztés 

tekintetében ne éljen javaslattal a Bizottság.   

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 122/2022.(VI.15.) határozata a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 

évi költségvetésének és a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

kiegészítéséről 

A Bizottság úgy dönt, hogy a „Javaslat a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének és a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 

kiegészítésére (4.)” című előterjesztés tekintetében nem él javaslattal a Képviselő-testület felé.  

 

 

 

3. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására (8.) 

Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető 

 

Bereczki Miklós kérdés,  hozzászólás hiányában egyben teszi fel szavazásra az 1., 2. és 3. határozati 

javaslatokat, melyekről külön határozatok készülnek.   

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 123/2022.(VI.15.) határozata a 2022/2023-as nevelési évben az I. sz. Összevont 

Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló döntéséről  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I. az I. sz. Összevont Óvodában a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 

14, azaz tizennégy csoportban határozza meg.  

II. kérje fel a Polgármestert az I. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére. 

 

2. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 124/2022.(VI.15.) határozata a 2022/2023-as nevelési évben a II. sz. Napsugár 

Óvodában és konyhán indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló döntéséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I. a II. sz. Napsugár Óvodában és konyhán a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát 5, azaz öt csoportban határozza meg.  

II. kérje fel a Polgármestert a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Intézményvezetőjének 

értesítésére. 
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3. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 125/2022.(VI.15.) határozata a 2022/2023-as nevelési évben a III. sz. Összevont 

Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról szóló döntéséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I. a III. sz. Összevont Óvodában a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 

11, azaz tizenegy csoportban határozza meg.  

II. kérje fel a Polgármestert a III. sz. Összevont Óvoda Intézményvezetőjének értesítésére. 

 

 

 

4. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző 

egészségügyi dolgozók Semmelweis - napi elismerésére (9.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 126/2022.(VI.15.) határozata a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben 

kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók Semmelweis - napi elismerésének támogatásáról    

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I. a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (székhely: 1204 Budapest, Köves u. 1., 

adószám: 15491020-2-43, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10023002-00317210-

00000000, képviseli: Dr. Dobosi Zsolt főigazgató) részére az intézményben kiemelkedő munkát 

végző egészségügyi dolgozók 2022. évi Semmelweis - nap alkalmából történő egyszeri 

jutalmazásának fedezetéhez az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének "Céltartalék - egyéb 

tartalék” sora terhére bruttó 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forint összegű, vissza nem 

térítendő pénzbeli támogatást nyújtson.  

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a jelen határozat melléklete szerinti Támogatási 

Szerződés megkötéséről, valamint az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet I. 

pontban foglaltak szerinti módosításának előkészítéséről és előterjesztéséről.   

III. kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 

Rendelőintézet Főigazgatóját, Dr. Dobosi Zsoltot.    

 

 

 

5. NAPIRENDI PONT 

Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által 

használt orvosi rendelők rezsi költségeik elengedésének meghosszabbítására (10.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.   

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 
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Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 127/2022.(VI.15.) határozata a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

(felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedése tárgyában 

A Bizottság az alábbiakat javasolja a Képviselő-testület részére:  

a Képviselő-testület - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetésérő 

szóló 181/2022. (V. 24.) Korm. rendelet rendelkezéseire -, állapítsa meg, hogy az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet 2022. június 1-jével 

megszüntetésre került, ezáltal a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) 

praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedése tárgyában hozott 28/2022. (I. 

20.) számú határozatában rögzített rezsiköltség elengedés is megszűnt. 

 

Tekintettel viszont az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius 

katasztrófára, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása érdekében a Kormány 

által a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendeletével kihirdetett új veszélyhelyzetre, 

a Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

 

I. 2022. június 1. napjától 2022. december 31. napjáig a felnőtt háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők 

rezsi költségeinek (villany, víz, csatorna, gáz, fűtés, szemétszállítás) és egyéb 

költségeinek (takarítás, telefon) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban XXIII. 

kerületi EÜI) részére történő fizetését egységesen engedje el, mely elengedett rezsi díjak 

fedezete a XXIII. kerületi EÜI saját költségvetési keretéből legyen biztosított, szükség 

esetén kiegészítve a fenntartó Önkormányzat költségvetéséből. 

II. kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről a XXIII. kerületi 

EÜI Intézményvezetője részére. 

 
 

 

6. NAPIRENDI PONT 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye álláshelyei számának (iskolaorvosi létszám létrehozása miatti) 

megemelésére (11.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 128/2022.(VI.15.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye intézményi álláshelyeinek 

megemeléséről 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére, hogy 

I.  Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye álláshelyeit 2022. július 1. napjától egy fő iskolaorvosi státusszal emelje meg, 

ezáltal az intézményi álláshelyek száma az eddigi 42 főről 43 főre emelkedjen. 
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II.  kérje fel Polgármestert, hogy tájékoztassa a Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény 

intézményvezető főorvosát a Képviselő-testület döntéséről a további szükséges intézkedések 

megtétele céljából. 

III.  kérje fel a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete módosításának előkészítéséről és 

Képviselő-testület elé terjesztéséről. 

 

 

 

7. NAPIRENDI PONT 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.) 

Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester 

 

Bereczki Miklós kérdés, hozzászólás hiányában egyben teszi fel szavazásra az 1-től 5-ig terjedő 

határozati javaslatokat, melyekről külön határozatok készülnek. 

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 129/2022.(VI.15.) határozata Kiszai Renáta részére történő helyi támogatás 

megállapításáról szóló 148/2022. (III. 17.) határozat módosításáról 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Kiszai Renáta részére történő helyi támogatás 

megállapításáról szóló 148/2022. (III. 17.) határozat I. pontja helyébe a következő rendelkezés 

lépjen: 

„I. Kiszai Renáta (1238 Budapest, sz. alatti lakos) részére – a benyújtott kérelemre – a földhivatali 

nyilvántartás szerinti Budapest XXIII. kerület, szám, természetben a alatti ingatlan felújításához 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja alapján 1.000.000,- Ft helyi 

támogatást állapít meg.”  

 

 

2. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 130/2022.(VI.15.) határozata a Horgász part 186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú 

lakótelkekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

568/2021. (XII. 07.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a Horgász part 186693/4 és 186693/9 

hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos döntéséről szóló 

568/2021. (XII. 07.) határozatának végrehajtási határidejét 2022. július 31. napjára.   

 

 

3. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 131/2022.(VI.15.) határozata a Budapest XXIII. kerület 186862/3 hrsz.-ú telekre 

vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos partnerségi és szakmai egyeztetés 

lezárásáról szóló 188/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról  
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A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a Budapest XXIII. kerület 186862/3 

hrsz.-ú telekre vonatkozó kerületi építési szabályok módosításával kapcsolatos partnerségi és 

szakmai egyeztetés lezárásáról szóló 188/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási határidejét 2022. 

július 31. napjára. 

 

 

4. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 132/2022.(VI.15.) határozata a Budapest XXIII. kerület Horgász part 186693/4 és 

186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi építési szabályzat módosításával kapcsolatos 

partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló 189/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási határidejének 

módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy módosítsa a Budapest XXIII. kerület Horgász part 

186693/4 és 186693/9 hrsz.-ú lakótelkekre vonatkozó kerületi építési szabályzat módosításával 

kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló 189/2022. (V. 12.) határozat végrehajtási 

határidejét 2022. július 31. napjára.  

 

 

5. határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 133/2022.(VI.15.) határozata a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért 

Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megkötött közhasznú 

tevékenység ellátásáról szóló megállapodás módosításáról szóló 184/2022. (V. 12.) határozat 

címének, valamint a határozat alapján megkötött megállapodás módosításáról  

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvánnyal (székhely: 1239 Budapest, 

Grassalkovich út 162.) megkötött közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás 

módosításáról szóló 184/2022. (V. 12.) határozat módosításáról szóló határozat címében a 

„módosításáról” szövegrész helyébe a „megkötéséről” szöveg lépjen, 

II. az I. pont szerinti határozat alapján megkötött közhasznú tevékenység ellátásáról szóló 

megállapodás 4. pontjában szereplő elszámolási határidőt 2023. június 30. napjára módosítsa, 

III. kérje fel a Polgármestert, hogy a döntést közölje a Közalapítvány kuratóriumának elnökével, 

továbbá a megállapodás II. pontban foglaltak szerinti módosítására.  

 

 

 

8. NAPIRENDI PONT 

Egyebek 

 

Polonkai Zoltánné tájékoztatást ad a Bizottság részére az Önkormányzat mai napi főszámla-

egyenlegéről és a lekötött pénzeszközeiről.  

 

Bereczki Miklós elmondja, a jegyzőkönyv állandó második aláírója, Márk István távolmaradása 

miatt szükségessé vált ideiglenes második aláíró személyéről dönteni.  

 

A Bizottság, a mai napi jegyzőkönyvének ideiglenes második aláírójaként Tüskés Józsefné képviselő 

bizottsági tagot javasolja. 

 

Tüskés Józsefné elfogadja a jelölést.  
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Bereczki Miklós szavazásra teszi fel azt a javaslatot, mely szerint a Pénzügyi Bizottság 2022. június 

15-ei jegyzőkönyvének ideiglenes második aláírója Tüskés Józsefné képviselő bizottsági tag legyen.  

 

A Bizottság 6 igen szavazat, 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett saját hatáskörében az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi 

Bizottságának 134/2022.(VI.15.) határozata a Pénzügyi Bizottság 2022. június 15-ei üléséről 

készült jegyzőkönyv ideiglenes második aláírójáról 

A Pénzügyi Bizottság a 2022. június 15-ei üléséről készült jegyzőkönyv ideiglenes második 

aláírójának Tüskés Józsefné képviselő bizottsági tagot választja meg. 

 

 

A Bizottság elnöke megköszöni a részvételt, és további kellemes napot kíván, a nyílt ülést 11 óra 11 

perckor bezárja. 

 

 

K.m.f. 

 

 

A jegyzőkönyvet elolvasás után jóváhagyólag aláírom:  

                 Bereczki Miklós                                                              Tüskés Józsefné 

                 bizottsági elnök                                                                  bizottsági tag 

 

 

A jegyzőkönyvet készítette: 

 

 

 

                                                                                                            Nagy Erika 

                                                                                                         bizottsági titkár 

 


