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BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányz~t Képyiselő::tes:tükte 
2015. május 28-án (kedden) megtartott -

rendkivüli üléséről 

Az ülés kezdetének időpontja: 11 25 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 

Kovács Róbert polgármester, .w/ ~v<-~jí •r1' 1dz::;j , /tY" -..l :. /, , , . , . , ..... ..)~ -r ,.J .. . ~ v .. O)t:..~l. .. ,-.. Dr. Pap Sandor, Radvany1 Gabor, Weeber Tibor alpolgarmester, lj ····· ··· · ···· · · ··· .· ....... ll.· ·· · · CJ..-
Agócs Zsolt, dr. Bányai Tibor Péter, Gál Judit, Gazdag Ferenc, Mácsik András, Marksteinné 
Molnár Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Tubák István, Varga 
István. 

Távolmaradását előre jelezte 
Dr. Fejér Tibor 
Patay-Papp Judit Vivien 

Elnök: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: A képviselő-testület 15 fővel határozatképes. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Dr. Szabó Krisztiánjegyző 
Hegedűs Károly aljegyző 
Jegyzői Főosztály Jogi Osztály 
Jegyzői Főosztály Szervezési Osztály 
Polgármesteri Kabinet 
Humánszolgáltatási Főosztály 
Gazdasági és Pénzügyi Főosztály 
Főépítészi Osztály 
Képviselő-testület bizottsága nem képviselő tagja 

Meghívottak: 
Humánszolgáltatási Főosztály 

Pályázók 

Távolmaradás oka 
külfóldi tartózkodás 
hivatalos elfoglaltság 

dr. Egervári Éva 
Korányiné Csősz Anna 
Dobrai Zsuzsanna 
Ehrenberger Krisztina 
Rappi Gabriella 
Mozsár Ágnes 
Almádi Krisztina 

Kárpáti Beatrix 
Kálmánné Szabó Judit 
Horváthné dr. T ó th Enikő 
Csanak Géza 
Nagy István 
Nagy György 
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Elnök: Köszönti a megjelenteket, és a rendkivüli ülést megnyitja. A jelenléti fv alapján 
megállapítja, hogy a képviselő-testületi tagok közül 15 fő megjelent. 
Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Kövér Anna vezeti. Az ülésről hangfelvétel készül. 

Elnök: Örömteli eseményről számol be, kiemelkedő edzői tevékenysége és életműve 
elismeréseként Bay Béla-díjban részesült Horváth Mária, a Törekvés Sportegyesület vívó 
szakedzője. A díjat a Nemzeti Erőforrások Minisztériuma adományozza a kiemelkedő edzői 
tevékenységet és jelentős nevelő, oktató munkát és kiemelkedő teljesítményt elérő sportolókat 
felkészítő szakemberek részre, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó edzők 
életművének elismerésére. A díjat a Magyar Sport Napján 2015. május 6-án adják át, évente 
legfeljebb négy díjazottnak Idén Horváth Mária kapta meg ezt a díjat, aki nemcsak a 
Sportegyesületben, hanem a kerület iskaláiban is edzői tevékenységet végez, illetve igyekszik 
a gyerekeket megszerettetni a sport szeretetére. "Mara néni" megtanítja a gyerekeket a sport 
tiszteletére, olyan emberi értékekre, mint egymás tisztelete, amiért nagyon hálásak neki. A 
Képviselő-testület nevében gratulál Horváth Máriának a díjhoz. (A Képviselő-testület 

megtapsalta a dijazottat). 

Horváth Mária: Ötvenöt éve vív, 1960-ban Szombathelyen kezdett vívni, mindig testnevelő 
akart lenni. Ú gy gondolja erre született, ma is úgy tudja az edzéseket tartani, hogy még meg 
tudja lepni saját magát. A Testnevelési Főiskola tanári szakán végzett, de nem kezdett el 
tanítani, rögtön edzősködni kezdett. 1974-től, gyakorlatilag 41 éve edző. Az orvosi Egyetem 
Testnevelési Tanszékén 28 évig délelőtt tanított, délután edzősködött. 2000-ben jött át a 
Törekvés Sportegyesületbe, ahol nulláról kezdték a munkát. Tudják, hogy egy sportágban 
minimum nyolc-tíz év kell ahhoz, hogy valakiből eredményt lehessen kihozni, most tartanak a 
tizenötödik évnél. Most már kadett és junior világbajnokságon csapatérmes gyerekeik vannak. 
Ebben az évben a kadett és junior világbajnokságon csak Törekvésben sportoló vívók 
szerepeitek a kadett női csapatban. Megköszöni az Önkormányzat segítségét, várják, hogy 
mindig me ll ettük állj anak. 

Beliczay Sándor: Ez a díj olyan díj, amelyet két vívóedző kapott meg amióta fennáll a díj, 
Batizi Sándor és Szőcs Bertalan, akik a magyar vívás kiemelkedő személyiségei. Gratulál 
Horváth Máriának a díjhoz. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a meghivóban jelzettek szerint az l. és 2. tervezett 
napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések az SZMSZ 32. § (5) bekezdésében foglaltak 
alapján különös eljárásrendben kerültek beterjesztésre. 

Tóth Balázs: (napirend előtt felszólalás) Felhívja a figyelmet, hogy a múlt héten a Kőbányai 
Egyesített Bölcsődék vezetője, Göncziné Sárvári Gabriella a Pro Caritate-díjban részesült. A 
díjat Balogh Zoltán miniszter úrtól vehette át. 

Elnök: Felhívja Képviselő úr figyelmét, hogy az előző képviselő-testületi ülés elején ezt már 
jelezte. Még egy díjazottról tudnak dr. Szabó Endre a Zsivaj utcai rendelőből díjat vett át 
Miniszter úrtól. Hagyományaiknak megfelelőerr a következő képviselő-testületi ülésre őket is 
meg fogja hívni. 
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Kéri, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, jelezze. Hozzászólásra nem 
jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a napirend elfogadásáróL 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 15 igen, egyhangú 
szavazattal, az ülés napirendjét az alábbiak szerintfogadja elf233/2015. (v. 28.)]: 

l. A Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kedvezményes jegyárainak 
megállapítása (310. számú előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

2. A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 43. épületben lévő 10. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása (308. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

3. A Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői pályázatának elbírálása (309. számú 
előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

1. napirendi pont: 
A Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő kedvezményes jegyárainak 

megállapítása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, 
jelezze. 

Radványi Gábor: Az előterjesztésben az szerepel, hogy "minden kőbányai általános iskolás 
az idei tanév végéig ... ". Kérdezi, hogyan kell érteni, kőbányai lakcímmel rendelkező 
általános iskolás tanulóról van szó, vagy kőbányai általános iskolában tanuló diákról? 

Elnök: Véleménye szerint ezt a mondatot a kiterjesztöbb módon praktikusabb értelmezni, 
tehát, ha nem is Kőbányán jár iskolába, de kőbányai lakos is részesülhessen a 
kedvezményben. 

Csanak Géza: A szándék az volt, hogy népszerűsítsék a strandot. Előző évben is 
kiterjesztették a kedvezményezettek körét. El tudja fogadni, hogy valamennyi általános 
iskolás gyermek mehessen a strandra kedvezményesen. 

Tóth. Balázs: Jól értelmezi, hogy ez a javaslat csak a strandat érinti, az iskolai úszásoktatást 
nem? 
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Elnök: Jól értelmezte Képviselő úr. Amennyiben további hozzászólásra nem jelentkezik 
senki, kéri, szavazzanak az eredeti döntési javaslatról. 

234/2015. (V. 28.) KÖKT határozat 
a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben időszakos jegyár 
megállapításáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfúrdőben időszakos jegyárat állapít meg általános 
iskolai tanulók részére l 00 Ft összegben, amely igénybevételének feltétele egyidejűleg egy fő 
felnőtt kísérő részére strandbelépőjegy váltása. 
2. Ez a határozat 2015. május 30-án lép hatályba, és 2015. június 16-án hatályát veszti. 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 

2. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 43. épületben lévő 10. számú nem 

lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntési javaslat 
elfogadásáróL 

235/2015. (V. 28.) KÖKT határozat 
a Budapest X. kerület, Bánya utca 35. szám alatti 43. épületben lévő 10. számú nem 
lakás céljára szolgáló helyiség téritésmentes használatba adásáról 
(15 igen, egyhangú szavazattal) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
kerület, Bánya utca 35. szám alatti 43. épületben lévő 10. számú 71 m2 alapterületű helyiséget 
(helyrajzi száma: 41446) az Utcáról Lakásba! Egyesület (székhelye: 1139 Budapest, 
Röppentyű utca 7. III. emelet 12., nyilvántartási száma: 01-02-0015604, adószáma: 
18625880-1-41, képviseli: Benda Anna elnök) részére) raktározás céljára, 2015. június 1. 
napjától határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idő kikötésével használatba adja azzal, 
hogy a közüzemi díjakat köteles megfizetni. 
2. A Képviselő-testület az óvadék mértékét 10 OOO Ft összegben állapítja meg. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. 
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3. napirendi pont: 
A Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői pályázatának elbírálása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Köszönti a pályázókat. Kéri, nyilatkozzanak, kérik-e a napirendi pont zárt ülésen való 
tárgyalását. 

Nagy György: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 

Nagy István: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 

Csanak Géza: Nem kéri zárt ülés elrendelését. 

Elnök: Mind a Humánszolgáltatási Bizottság, illetve a pályázók meghallgatására és a 
pályázatok véleményezésére létrehozott Bizottság is ülést tartott és meghallgatta mindegyik 
pályázót, és megfogalmazta az ajánlásátaKépviselő-testület számára. 

A Humánszolgáltatási Bizottság javaslata, hogy a határozattervezet 2. pontja az alábbiak 
szerint módosuljon: 

"2. A Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpont magasabb vezetői teendőinek 
ellátásával [ .................. ]Nagy Istvánt bízza meg 2015. június l-jétől 2020. május 31-
ig terjedő határozott időre. Alapilletményét az ... fizetési osztály .... fizetési fokozatának 
megfelelő ..... Ft-ban, keresetkiegészítését 2015. december 31-ig terjedő határozott időre 
.... Ft-ban, a magasabb vezetői pótlékát a vezetői jogviszony fennállásának időtartamára 
54 OOO Ft-ban, illetményét összesen .... Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a 
polgáriDestert a munkaügyi intézkedések megtételére." 

Radványi Gábor: 
szavazatokat: 
Burger Gábor 
Csanak Géza 
Mezei Antal László 
Dr. Buhari István 
Nagy György 
Nagy István 

(309/1. módosító javaslat) 

Mint az Előkészítő Bizottság elnöke ismerteti a pályázékra leadott 

l igen, 2 ellenszavazat, 5 tartózkodás, 
2 igen, 2 ellenszavazat, 4 tartózkodás, 
l igen, 2 ellenszavazat, 5 tartózkodás, 
O igen, 4 ellenszavazat, 4 tartózkodás, 
6 igen, O ellenszavazat, 2 tartózkodás, 
7 igen, O ellenszavazat, l tartózkodás 

A hat pályázó pályázata közül négy pályázat is tetszett, felkészültek voltak és ismerik a 
problémákat, a céljaikat, tudják, hogy mit szeretnének, jó pályázatokat ismertek meg. Nagy 
István és Nagy György pályázatát emelné ki, mind a két pályázóra igennel szavazott. Nagy 
István 37 éve dolgozik Kőbányán, a célmeghatározásai jók, és a fejlesztendő területeket is jól 
levezette, nagyon sok jó ötlettel állt elő. 
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Nagy György nagyon jó helyzetelemzést mutatott be, látszik, hogy kőbányai lakosként és a 
sportért elkötelezett sportmenedzserként nagyon jól ismeri Kőbánya sportját és jelenét, 
nagyon jó terveket fogalmazott meg a jövőre nézve. Mindkét jelöltet tudná támogatni, de a 
Humánszolgáltatási Bizottság ajánlása alapjánjavasolja Nagy István kinevezését. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módosító javaslata, hogy a határozattervezet 2. pontjának 
második mondata az alábbiak szerint módosul: 
"Alapilletményét a fizetési osztályának és fizetési fokozatának megfelelő 188 800 Ft-ban, 
keresetkiegészítését 2015. december 31-ig terjedő határozott időre 100 OOO Ft-ban, a 
magasabb vezetői pótlékát a vezetői jogviszony fennállásának időtartamára 54 OOO Ft-ban, 
illetményét összesen 342 800 Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármcstert a 
munkaügyi intézkedések megtétel ére." 

(309/2. módosító javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 309/1. és 309/2. módosító javaslatot. 

Elnök: További hozzászólásra nemjelentkezik senki, kéri, szavazzanak a döntésijavaslatról a 
309/l. és a 309/2. módosító javaslatok figyelembevételével. 

236/2015. (V. 28.) KÖKT határozat 
a Kocsis Sándor Sportközpont intézményvezetői pályázatának elbírálásáról 
( 14 igen szavazattal, l tartózkodással) 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor 
Sportközpont (1107 Budapest, Bihari u. 23.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt 
pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
2. A Képviselő-testület a Kocsis Sándor Sportközpont magasabb vezetői teendőinek 

ellátásával Nagy Istvánt bízza meg 2015. június l-jétől 2020. május 31-ig terjedő határozott 
időre. Alapilletményét a fizetési osztályának és fizetési fokozatának megfelelő 188 800 Ft
ban, keresetkiegészítését 2015. december 31-ig terjedő határozott időre l 00 OOO Ft-ban, a 
magasabb vezetői pótlékát a vezetői jogviszony fennállásának időtartamára 54 OOO Ft-ban, 
illetményét összesen 342 800 Ft-ban határozza meg, egyben felkéri a polgármesteri a 
munkaügyi intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirend tárgyalását lezárja. Gratulál Intézményvezető úrnak a kinevezéséhez. 

Elnök Az SZMSZ 22. § (l) bekezdés 9. pontja alapján a napirendi pont vitáját ismét 
megnyitja. 
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Elnök: Elnézést kér, nem tudja lezárni a napirendi pontot, mert Csanak Géza igazgató úr 
helyzetéről is döntést kell hozniuk, hiszen az intézmény megszűnik 2015. június l-jével, új 
intézmény működik és kinevezése igazgatói munkakörbe történt négy évvel ezelőtt. Az ülést 
megelőzően váltottak pár szót és abban állapodtak meg, hogy felmentéssel megszüntetik a 
j ogviszonyát. 

Dr. Szabó Krisztián szóbeli módositó javaslata, hogy a 309. számú előterjesztés kiegészül 
az alábbi határozattervezettel: 
"/2015. (V. 28.) KÖKT határozat 
Csanak Géza intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Csanak 
Gézának, a Kőbányai Sportközpont intézményvezetőjének a közalkalmazotti jogviszonyát
tekintettel arra, hogy Csanak Géza a vezetői megbízásának visszavonásakor felajánlott, a 
végzettségének megfelelő munkakört nem fogadta el - 2015. május 31-ei kezdő időponttal 
felmentéssel megszünteti. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a felmentés érdekében szükséges intézkedések 
megtétel ére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője" 

(309/3. módositó javaslat) 

Az előterjesztő támogatja a 309/3. módosító javaslatot. 

Tóth Balázs: Kérdezi, hogy a felmentés milyen anyagi megterheléssei jár az Önkormányzatra 
nézve? 

Elnök: Igazgató úr áthelyezéssei került a Sportközpontba, tehát a korábbi jogviszonyát is 
figyelembe veszik a felmentéskor. 

Dr. Mátrai Gábor: Felhívja a figyelmet, hogy a Kjt. szerint maximum nyolc hónap lehet a 
felmentési idő. 

Elnök: További hozzászólásra nem jelentkezik senki, kéri a Képviselő-testület tagjait, 
szavazzanak a 309/3. módosító javaslatról. 

237/2015. (V. 28.) KÖKT határozat 
Csanak Géza intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 
(ll igen szavazattal, 4 tartózkodással) 
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l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanak 
Gézának, a Kőbányai Sportközpont intézményvezetőjének a közalkalmazotti jogviszonyát -
tekintettel arra, hogy Csanak Géza a vezetői megbízásának visszavonásakor felajánlott, a 
végzettségének megfelelő munkakört nem fogadta el - 2015. május 31-ei kezdő időponttal 
felmentéssel megszünteti. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a felmentés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Jegyzői Főosztály Személyügyi Osztály vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

Elnök: A napirendi pont tárgyalását lezárja. Megköszöni a részvételt, megállapítja, hogy a 
képviselő-testület a rendkívüli ülés elfogadott napirendjét megtárgyalta. A képviselő-testület 
rendkívüli ülését bezárja. A Képviselő-testület következő, munkaterv szerinti ülése 2015. 
június 25-én (csütörtökön) 9 órakor lesz. 

A képviselő-testületi ülés befejezésének ideje: 1225 óra. 

K.m.f. 

8 



A jegyzőkönyv mellékletei 

./ meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

./ jelenléti ív 

./ ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D Zárt ülésen tárgyait napirendi pontokhoz tartozó döntések, melyek az 
SZMSZ 20. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvános ülés 
jegyzőkönyvének részét képezik. 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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JELENLÉTI ÍV 

2015. május 28-án megtartott 

rendkívüli képviselő-testületi üléshez 

A Képviselő-testület tagjai: 

l. Kovács Róbert polgármester 

2. Agócs Zsolt 

3. Bányai Tibor Péter 

4. dr. Fejér Tibor 

5. Gazdag Ferenc /:=--z~ 
.................. o··············································· 

............... -~.~·························· 
•, 

6. Gál Judit 

7. Marksteinné Molnár Julianna .... /.<'~~:L .. fÍi.r. ...... -.............. . 
8. Mácsik András 

9. dr. Mátrai Gábor 

l O. dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Patay-Papp Judit Vivien 
l 

.................. / ............................... . 
. / 

12. Radványi Gábor alpolgármester 

13. Somlyódy Csaba ..... ;r;J:fi!x··;·········· 
....... J ............................. S:, ..... . 14. Tóth Balázs 

\j~~~0(7 01-rz 

(/.~;;...;__:·::::·:·:.:.·.·:.·.·: .. :: 
...........• ~J-~ ... 0. ................. . 

15. Tubák István 

16. Varga István 

17. Weeber Tibor alpolgármester 
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Tanácskozási joggal részvevők: 

Dr. Szabó Krisztiánjegyző 

Hegedűs Károly ................ ~ ........................... .. 
Cserteg Imre 

Dobrai Zsuzsanna '-__j);'{ít. l 
·················~···························· 

Dr. Éder Gábor 

Ehrenberger Krisztina 
.· {\ r~ 

~~ <ur 1/r:r-;, t\· \ ~ -·~ ~:.Y"'~. --··. , ·········· .......... -.·'\·························· 

.......... Cé.Cj&L ............................. . Dr. Egervári Éva 

FodorJános 

Horváthné dr. Tóth Enikő Je ( ............... ~ ............................ . 

Kálmánné Szabó Judit ~)~ ~!-:~ ~'--:-:: .' ..... ~~ .. . )e~:~ ................. . 

Kárpáti Beatrix .... ·~·································· 
Korányiné Csősz Anna .................................................... 

Dr. Korpai Anita 

Dr. Mózer Éva ................................................... 
. ~.t:.11 

............. :.®. ........................... . Mozsár Ágnes 

Pándiné Csemák Margit 

Rappi Gabriella ............. ~ .~\ ~~: .... u:-::1 ............... . 

Szász József 
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Meghívottak: 

Benkóné Turcsányi Ildikó 

Csanak Géza 

Deézsi Tibor 

Dr. Gyetvai Tibor r. alezredes 

Dr. Haintz Andrea 

Dr. Horváth Tivadar 

Dr. Jurasits Zsolt 

Dr. Kántor Gézáné 

Dr. Kiss Marietta 

Gardi József 

Géczi Béla ezredes 

Göncziné Sárvári Gabriella 

Győrffy László 

Hancz Sándor 

Herczeg Katalin 

Jandó Ágnes 

JoósTamás 

Kovács Györgyi 

Lajtai Fererrené 

Laukó Zsófia 

......... Ú.h ................................................. . 
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Nagy István 

Némethné Lehoczki Klára 

Szabó László 

Könyvvizsgáló 

dr. Lukács János 

dr. Printz János 

•••v······························································ 
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A képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai: 

Almádi Krisztina .... Ak~:~·.~· ... l.s .\.;~ .............. . 

Baloghné Stadler Irén 

Czirják Sándor 

Gerstenbrein György 

Gregus György 

Lakatos Béla 

Nagyné Horváth Emília 

Pluzsik Gábor 

Tamás László 

Tábi Attila 

Vermes Zoltán László 

Vincze Sándor 
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Országgyűlési képviselők: 

Burány Sándor 

Dunai Mónika 

A nemzetiségi önkormányzatok elnökei: 

Nagy István 

Kollátosz Jorgosz 

Filipovics Máté 

Wygocki Richárdné 

Inguszné dr. Barabás Rita 

Bacsa Gyula 

Gergely Károlyné 

Papp Zoltán 

Medveczky Katalin 

Szabó Bogdán Árpád 

Petrovszka Viktória 
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