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Tisztelt Képviselő-testület!
A szervezeti és működési szabályzatról szóló 11/2011. (III. 4.) önkormányzati
rendeletünk szerint a bizottságok önkormányzati ciklusonként legalább egyszer
beszámolnak munkájukról. Hagyományosan ezt a beszámolót a testület a ciklus lejárta
előtti utolsó ülésére ütemezte.
A jelenlegi képviselő-testület megalakulását követően 4 bizottságot hozott létre,
azonban csak kettő, a Pénzügyi Bizottság és a Városgazdálkodási Bizottság maradt
meg feladat- és hatásköreit illetően változatlanul. Az önkormányzatokat érintő
feladatváltozások miatt az Oktatási és Kulturális, valamint a Szociális és Egészségügyi
Bizottságot a testület 2013 februárjában összevonta, a két bizottság feladat- és
hatásköre egy bizottsághoz, a Humán Bizottsághoz került át. Emiatt a jelen ülésen 5
bizottság ad összefoglalót az önkormányzati ciklusban végzett munkájáról. Az
egyszerűség kedvéért az aktuális bizottsági elnökök számolnak be a bizottságok
tevékenységéről.
Tisztelt Képviselő-testület! Mivel a bizottságok – a többi települési önkormányzattól
eltérően – havonta beszámolnak a rendes testületi ülés 1. napirendi pontján belül az
átruházott hatáskörben hozott határozataik számáról és azok tárgyáról, továbbá
javaslataik, módosító indítványaik a honlapon is közzétételre kerültek, ezért
munkájukról rövid összefoglalóban adunk számot.
Szociális és Egészségügyi, Oktatási és Kulturális, valamint Humán Bizottság:
Szociális és Egészségügyi Bizottság
A bizottság főbb feladatai: az önkormányzati szociális, gyermekvédelmi,
egészségügyi, lakásgazdálkodási és foglalkoztatási feladatok ellátásának felügyelete,
koordinálása, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ügyek ellátásának előkészítése,
végrehajtásuk ellenőrzése.
A bizottság 2013. február 28-ig működött, ez idő alatt 67 alkalommal ülésezett,
összesen 267 határozatot hozott, ebből saját hatáskörben 105 ügyben járt el.
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG
Év
Ülések száma
Határozatok száma Ebből saját hatáskörű
összesen
határozatok száma
2010.
4
13
2
2011.
29
79
17
2012.
28
125
53
2013. február 28-ig
6
50
33

Átruházott hatáskörben hozott döntések túlnyomó többsége az alábbi tárgykörben
született:
-

a személyes gondoskodást nyújtó szakmai intézmények belső szabályzatainak
jóváhagyása,
bérlőkijelölések az önkormányzati bérlakásokba.

A bizottság tagjai munkájukat felelősségtudattal, döntéseiket a szociálisan rászorultak
iránti empátiával hozták meg, nem hagyva figyelmen kívül a többletinformációval
rendelkező, előterjesztést készítő ügyintéző véleményét sem. Az ülésekre – a
levezetésre és a döntéshozatalra vonatkozó szabályok betartása mellett – a konstruktív
hozzáállás volt jellemző.
A bizottság szoros kapcsolatot ápolt a szociális, egészségügyi intézmények vezetőivel,
tisztában volt a nehézségekkel, illetve az elért eredményekkel. Amennyiben
önkormányzati intézményeket érintő napirendi pont tárgyalására került sor, azon szinte
kivétel nélkül a tanácskozási joggal meghívott, vagy az őt képviselő személy
megjelent.
A bizottság személyi összetétele a fenti időszakban kétszer változott: a képviselőtestület a 2010. november 2-i ülésén a bizottság elnökének Kiss Béla, tagjainak
Bükösdi Olga, dr. Janek Attila képviselőt, külsős tagnak Rózsai Györgynét és dr.
Antalffy Zsoltot választotta meg. Ebben a felállásban 2011. május 30-ig dolgozott a
bizottság, ettől kezdve a testület Kiss Bélát visszahívta és helyére Nagy Rolandot
választotta meg elnöknek. A Humán Bizottság létrehozásáig, 2013. január 31-ig a
személyi összetétel változatlan.
Ügyrendjében üléseinek napját a rendes testületi üléseket megelőző keddi napban
határozta meg, kivéve a rendkívüli üléseket, illetve az azonnali döntést igénylő
eseteket. A nagyszámú ülésekhez úgy a képviselő, mint a külső tagok rendkívül
rugalmasan alkalmazkodtak, így azok minden esetben határozatképesek voltak.
A bizottság munkáját a hivatali szervezet átalakításáig a Humán Iroda, majd 2013
januárjától a Hatósági Iroda felügyelte, ülésein az irodavezető vagy az őt helyettesítő
személy rendszeresen részt vett.
Az átruházott hatáskörben hozott határozat ellen a Kormányhivatal törvényességi
felhívást nem tett.
A bizottság bérlőkijelölés tárgyában hozott döntésének végrehajtását a polgármester
egy esetben függesztette fel, a képviselő-testület azonban nem tartotta az
önkormányzat érdekeivel ellentétesnek a döntést.

Oktatási és Kulturális Bizottság
A bizottság főbb feladatai: az önkormányzati oktatási, közművelődési,
közgyűjteményi, kulturális, sport és ifjúsági feladatok ellátásának felügyelete,
koordinálása, a civil szférával és kisebbségekkel kapcsolatos ügyek ellátásának
előkészítése, végrehajtásuk ellenőrzése.
A bizottság 2013. február 28-ig működött, ez idő alatt 81 alkalommal ülésezett,
összesen 366 határozatot hozott, ebből saját hatáskörben 66 ügyben járt el.
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Év
2010.
2011.
2012.
2013. február 28-ig

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
Ülések száma
Határozatok száma Ebből saját hatáskörű
összesen
határozatok száma
5
32
8
41
156
26
31
158
29
4
20
3

Átruházott hatáskörben hozott döntések túlnyomó többsége az alábbi tárgykörben
született:
-

a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatok elbírálása,
a kötelező felvételt biztosító óvoda és általános iskola felvételi, beiskolázási
körzetének meghatározása,
az óvodák nyitvatartási rendje,
beíratások időpontjának meghatározása,
a feladatkörét érintő önkormányzati költségvetési szervek szabályzatainak
jóváhagyása,
a nevelési-oktatási intézmények foglalkozási programjában, pedagógiai
programjában meghatározott feladatok végrehajtásának értékelése

A bizottság ezenkívül nagy hangsúlyt fektetett a sportszervezetek, civil szervezetek,
nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi támogatására, a feladatkörét érintő
költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó javaslatokra. A sportkeret
felosztására tett javaslat előterjesztése előtt jellemzően többfordulós egyeztetést
folytattak le az egyesületek képviselőivel. A képviselő-testület továbbá a bizottságot
bízta meg a nemzetiségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási összegre
beérkezett pályázatok elbírálásával, a pályázati keret felosztásával. E döntéseit minden
esetben a nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel egyeztetve, azok jelenlétében,
konszenzussal hozta meg.
A korábban megszokottól eltérő feladata volt továbbá a bizottságnak:
- a képviselő-testületi ülés Városházán kívüli összehívásának (kivéve az együttes
üléseket),
- a rendes és rendkívüli ülések csütörtöki naptól eltérő összehívásának,
- a napirendről két alkalommal levett előterjesztés ismételt napirendre tűzésének
engedélyezése.
A testületnek – együttes ülés kivételével – kihelyezett ülése nem volt. A bizottság a
polgármesternek valamennyi esetben engedélyezte a képviselő-testületi ülés
csütörtöktől eltérő napra történő összehívását, a harmadik alkalommal előterjeszteni
kívánt napirendi pontok esetében több alkalommal is megtagadta a jóváhagyást.
A bizottság munkáját a közvetlenség és probléma-centrikusság jellemezte, a viták a
tartalmi kérdésekre korlátozódtak. A bizottsági tagok felkészülten érkeztek az
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ülésekre, a tagok esetleges akadályoztatásukat rendszeresen
Határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el.

előre jelezték.

A bizottság személyi összetétele fenti időszakban többször változott: a képviselőtestület a 2010. november 2-i ülésén a bizottság elnökének Bükösdi Olga, tagjainak
Tóthné Sudár Beáta, Nagy Roland képviselőt, külsős tagnak Gaál Jánost és Füleki
Zoltánt választotta meg. Ebben a felállásban 2011. május 30-ig dolgozott a bizottság,
ettől kezdve a testület Füleki Zoltánt visszahívta és helyére Szabóné Szőke Zsuzsannát
választotta meg. 2012 júliusában Bükösdi Olga lemondott elnöki tisztségéről, a testület
a bizottság elnökévé Tóthné Sudár Beátát választotta meg. A Humán Bizottság
létrehozásáig, 2013. január 31-ig a személyi összetétel változatlan. Az óvodák
kivételével a közoktatási intézmények állami fenntartásba kerülése a bizottság
feladatkörét nagymértékben érintette, mivel ezen intézményeket illetően döntési és
véleményezési hatásköre megszűnt. Ez a tény is hozzájárult a bizottsági struktúra
átalakításához.
A polgármester a honlap szerkesztése tárgyában, átruházott hatáskörben hozott
határozat végrehajtását egy alkalommal függesztette fel. A felfüggesztésről való
döntés a képviselő-testület 2012. május 31-i ülése előtt szerepelt, azonban a képviselőtestület az ülés során határozatképtelenné vált, így az ügyben nem született döntés.
A Kormányhivatal a saját hatáskörben hozott határozatok ellen törvényességi felhívást
nem tett.

Humán Bizottság
Főbb feladatai a fenti két bizottság feladat- és hatásköreinek összevonásából adódik:
A bizottság 43 alkalommal ülésezett, 430 határozatot hozott, ebből saját hatáskörben
233 ügyben járt el.

Év
2013
2014. júl. 31-ig

Humán Bizottság
Ülések száma
Határozatok száma
összesen
31
287
12
143

Ebből saját hatáskörű
határozatok száma
149
84

Az átruházott hatáskörben hozott döntések nagy része az alábbi tárgykörben született:
- Szociális célú tűzifa-támogatás,
- Önkormányzati bérlakásokba bérlő kijelölése,
- Óvodákkal kapcsolatos döntések: felvételi körzet felülvizsgálata, beiratkozás
időpontja, óvodai étkeztetés struktúrájának felülvizsgálata
A képviselő-testület 2013. január 31-én a bizottság elnökévé Nagy Roland képviselőt,
tagjainak Bükösdi Olga és dr. Janek Attila képviselőt, külsős tagjaivá dr. Antalffy
Zsoltot és Gaál Jánost választotta meg. Bükösdi Olga képviselői mandátumról való
lemondása miatt 2014. február 28-tól a bizottság tagjává Bogdán László került
megválasztásra.
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A nagyszámú saját hatáskörben hozott döntésből is látható, hogy sok esetben kellett
rendkívüli ülést - nemritkán az ülés előtt egy-két nappal összehívni. A bizottság tagjai
átérezték a nehéz élethelyzetben lévők sorsát, emiatt határozatképtelenség miatt ülés
nem maradt el.
A bizottság aktívan vett részt a feladatkörét érintő rendeletek módosításában, új
rendelet előkészítésében. Jelentős feladatot vállalt a lakások és helyiségek bérletéről
szóló új rendelet előkészítésében, aminek elfogadására a minősített többség hiánya
miatt nem került sor.
A továbbiakban a Humán Bizottság működésére nagyrészt az előző két bizottságnál
írtak jellemzőek, ezért azok nem kerülnek megismétlésre.
A bizottság működése miatt a Kormányhivatal észrevételt nem tett.

Városgazdálkodási Bizottság
A településfejlesztési, településrendezési, városüzemeltetési, lakásgazdálkodási,
környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásának felügyelete, koordinálása, az
önkormányzat vagyona feletti tulajdonosi jog gyakorlásával kapcsolatos döntések
előkészítése, bűnmegelőzési feladatok ellátásának felügyelete, koordinálása.
A bizottság 138 alkalommal ült össze, összesen 1315 határozatot hozott, ebből saját
hatáskörben 200 ügyben járt el.
Év
2010
2011
2012
2013
2014. júl. 31-ig

Városgazdálkodási Bizottság
Ülések száma
Határozatok száma
összesen
12
156
37
415
35
315
35
289
19
135

Ebből saját hatáskörű
határozatok száma
20
57
58
42
23

Az önkormányzat szervezetében az egyik legkiemeltebb szerepet játssza a képviselőtestület ezen szerve, ami különösen annak köszönhető, hogy ez a bizottság rendelkezik
a legszélesebb körű átruházott hatáskörrel.
Önálló hatáskörében eljárva főként az alábbi ügyekben hozott döntéseket a Bizottság:
Intézményi beszerzések jóváhagyása.
Többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok számviteli
beszámolójának, üzleti tervének elfogadása.
Az önkormányzattal temetőüzemeltetési szerződést kötött vállalkozó
beszámolója.
A helyi védelem alá helyezett épületek állagmegóvási munkáira szóló pályázati
kiírás jóváhagyása és támogatásról való döntés a beérkezett pályázatok alapján.
Hatáskörébe tartozó ingatlanértékesítés, -vétel.
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Közbeszerzési eljárások esetében döntés meghozatala a Közbeszerzési
Szabályzatában foglaltak szerint.
Lomtalanítási akció programjának jóváhagyása.
Mezőgazdasági művelésű ingatlanok bérbeadási feltételeinek meghatározása.
Személyi összetétel: A képviselő-testület 2010 októberében a bizottság elnökévé Tóth
Zoltán, tagjainak Bogdán László, Tóthné Sudár Beáta képviselőt, külsős tagjainak
Patay Vilmost és Vértesy Róbertet választotta meg. 2013. január 31-én Tóthné Sudár
Beátát és Patay Vilmost a testület visszahívta, helyettük Kerényi Zsolt és Tóth Gyula
képviselőt választotta. 2013. március 28-án Tóth Gyula képviselő a tagságról
lemondott, helyette külsős tagként Meiszinger Péter került megválasztásra.
A képviselő-testület elé kerülő ügyek jelentős többsége érintette a bizottság
feladatkörét, amit a meghozott határozatok száma is mutat. Ez a bizottságtól rendkívül
nagy aktivitást igényelt, aminek a tagok tevékenyen és szolgálatkészen tettek eleget.
Elmondható, hogy a bizottság nagymértékben hozzájárult az önkormányzati
feladatellátáshoz. A tagok rugalmasságának is köszönhetően határozatképtelenség
miatt nem maradt el ülés, bár többször sürgősséggel került összehívásra rendkívüli
ülés. A sürgősséggel való összehívást általában a közbeszerzések, beszerzések
határidejének tartása indokolta.
A tagok szakértelmükkel, felkészültségükkel segítették a megalapozott állásfoglalást.
A fontosabb előterjesztések kimerítő részletességgel kerültek megtárgyalásra a
képviselő-testület döntésének elősegítése érdekében. Az esetlegesen előforduló
intenzív vita mögött a testület döntéshozatalának segítő szándéka állt, így néha inkább
a napirend levételére született javaslat, minthogy megalapozatlan döntést fogadjon el a
testület. Rendes ülésen ezért legtöbbször több órán keresztül tárgyalta végig a
napirendet a bizottság, sok esetben módosító indítványt, kiegészítést megfogalmazva a
határozati javaslatokhoz, rendelettervezetekhez. Az itt felmerült észrevételek,
javaslatok gyakran az adott ügyet tárgyaló többi bizottság számára is iránymutatásul
szolgáltak. A döntések többsége konszenzuson alapult, de az eltérő vélemények a
szavazatokban is kifejeződtek. Több esetben előfordult, hogy egy-egy napirendi
pontról való döntést nehezítette, hogy a tanácskozási joggal meghívott nem jelent meg,
így a kérdéseket nem volt kihez feltenni. Emiatt a bizottság – a szükséges információk
beszerzéséig - elnapolási javaslattal élt a képviselő-testület felé.
A nagyszámú napirend és meghívott miatt nem egyszer megesett, hogy az ülés
kezdetén a Városháza kistárgyalója kicsinek bizonyult (előfordult, hogy az ülés inkább
az Ujváry terembe került áthelyezésre). A bizottság a napirendek sorrendjének
meghatározásánál kellő rugalmassággal járt el, figyelembe véve a vendégek jelzéseit.
Többször fordult elő együttes ülés a Pénzügyi Bizottsággal.
Habár a szervezeti és működési szabályzat lehetővé teszi szakértő igénybevételét, erre
nem került sor. A kialakult gyakorlat szerint az előterjesztést készítő iroda munkatársa
vagy az iroda vezetője vett részt a bizottság ülésén és megadta a részletes tájékoztatást.
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A bizottság munkáját az együttműködés jellemezte, elsősorban a nem egyértelmű
aspektusok pontosítására, értelmezésére fókuszálva, de teret engedve az álláspontok
teljes körű kifejtésének és ütköztetésének.
A polgármester két alkalommal függesztette fel a bizottság saját hatáskörében hozott
határozatát: 2010-ben az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Szakmák
Vására támogatási igényének elutasítása tárgyban hozott döntést, a testület a bizottság
határozatát jóváhagyta. 2011-ben az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának és
vagyonkezelésének 2002. október 21-től – 2010. október 3. napjáig terjedő időszak
teljes körű átvilágítására vonatkozó ajánlattételi felhívás tárgyában hozott bizottsági
döntést. A képviselő-testület a bizottsági határozat visszavonására irányuló javaslatot
nem fogadta el.
Az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen a Kormányhivatal törvényességi
felhívást nem tett.

Pénzügyi Bizottság
Főbb feladatai: a költségvetés, az önkormányzat és az önkormányzati költségvetési
szervek gazdálkodása, a helyi adók.
A bizottság 101 alkalommal tartott ülést, összesen 1079 határozatot hozott, ebből saját
hatáskörben 4 ügyben járt el.
Év
2010.
2011.
2012.
2013.
2014. július 31-ig

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Ülések száma
Határozatok száma
összesen
16
144
28
345
27
231
19
236
11
123

Ebből saját hatáskörű
határozatok száma
3
1

A saját hatáskörben született határozatok a következő témákban születtek: A
képviselő-testület 2012-ben a bizottságot bízta meg a Dombóvár és Környéke Víz- és
Csatornamű Kft. díjképzési módszerének vizsgálatával, az ezévben hozott 3 saját
körben hozott határozat a vizsgálat lefolytatásából adódott. 2014-ben pedig
önkormányzati követelés részletfizetéssel történő kiegyenlítését engedélyezte a
bizottság saját hatáskörben.
Az ülések napirendi pontjai és a tárgyalt témák a Képviselő-testület munkatervéhez
igazodtak. Mivel a képviselő-testület elé kerülő előterjesztések legnagyobb része érinti
az önkormányzat gazdálkodását, pénzügyi, vagyongazdálkodási szempontból szakmai
döntést igényel, ezért a bizottság üléseinek számához képest sok napirendi pont került
megtárgyalásra, számos esetben nagy horderejű témában.
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A munka a testület elé kerülő napirendek – törvény által meghatározott esetben
kötelező – véleményezésére szorítkozott, a törvényi külön jogosítványait a bizottság
nem gyakorolta.
A Pénzügyi Bizottság abból a szempontból különleges, hogy az önkormányzati
törvény kifejezetten nevesít számára feladatokat az önkormányzat belső
kontrollrendszere körében.
A bizottság tevékenysége során különös figyelmet fordított a legalább többségi
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok éves beszámolóinak, üzleti
terveinek elemzésére és megalapozottságára, ez nagyban köszönhető volt annak, hogy
a bizottsági tagok között volt a cégek gazdálkodásában és könyvvitelében jártassággal,
napi gyakorlati tapasztalattal rendelkező személy.
A bizottság tevékenységét a költségvetési egyensúlyért érzett felelősség szem előtt
tartásával végezte, javaslatai, indítványai a város működőképességének biztosítása,
gazdálkodásának kiegyensúlyozottsága, valamint a feladatellátás, fejlesztések
finanszírozási költségeinek minimalizálása érdekében fogalmazódtak meg, nem
egyszer kifogásolva egy-egy indokolatlannak vélt kiadást vagy hiányolva a javaslat
hátterének részletesebb kifejtését. A bizottság sokszor inkább nem formált véleményt,
he nem látta elegendőnek a rendelkezésre álló információkat. A bizottsági üléseken –
bár a szavazati arányokból ez nem feltétlenül látszik - született határozatok sokszor
hosszabb mérlegelés, különböző vélemények ütköztetése után születtek.
A bizottság tagjai a munkájuk során folyamatosan szorgalmazták, hogy – különösen a
fontosabb – előterjesztések áttekintésére elegendő időt kell biztosítani, valamint azt,
hogy azok az összes, az áttekintéshez és döntéshez szükséges adatokat, információkat
kimerítően tartalmazzák. A Bizottság eseti ellenőrzési tevékenységet nem folytatott,
fegyelmi felelősség megállapítására, eljárás megindítására irányuló javaslatot nem tett.
A tagok az üléseken aktívan részt vettek, véleményükkel, javaslatukkal segítették a
bizottság munkáját, illetve a képviselő-testületet a döntések meghozatalában.
Ugyanúgy mint a többi bizottság, a tagok itt is nagy felelősségtudattal látták el
feladatukat, határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el. Az előző bizottsághoz
hasonlóan itt is inkább elnapolásra született javaslat, amennyiben egy-egy döntéshez
nem volt meg a kellő információ akár a hivatal részéről, akár a tanácskozási joggal
meghívott távolléte miatt.
A bizottság munkáját a Pénzügyi Iroda felügyelte, ülésein az irodavezető vagy az őt
helyettesítő személy rendszeresen részt vett.
A bizottság személyi összetétele: 2010 októberében a képviselő-testület a bizottság
elnökének Hegedüs Csaba, tagjainak Csehi Zoltán, Bogdán László, Tóth Zoltán
képviselőt, külsős tagjának Zomboriné Tobak Erzsébetet választotta. Novemberben
Bogdán László helyett Tóth Gyulát, Tóth Zoltán helyett Kerecsényi Mártont
választotta. 2011 májusában a testület Tóth Gyulát visszahívta, helyére Bogdán

9

Lászlót választotta meg. 2013. január 31-től Bogdán László visszahívásra került,
helyette Tóthné Sudár Beáta a bizottság tagja, egyben elnöke. 2014. június 27-től
Csehi Zoltán képviselői tisztségéről való lemondása miatt a bizottság új tagja Kántor
Katalin.
A bizottság működése miatt a Kormányhivatal törvényességi észrevételt nem tett.

Összefoglalva:
Valamennyi bizottságnál megállapítható:
− Bizottsági tag sorozatos, előre be nem jelentett távolléte miatt nem kellett
intézkedni tiszteletdíj csökkentése iránt egyetlen bizottság esetében sem. A
tagok akadályoztatásukat rendszeresen előre jelezték.
− Amennyiben az előterjesztés tárgya indokolta, a bizottságok munkáját felügyelő
iroda képviselőjén kívül más iroda dolgozói is segítették a bizottságok
munkáját, hozzájárultak a témák megvilágításához, megismertetéséhez.
− Az előző önkormányzati ciklushoz képest szokatlanul magas volt a bizottsági
ülések száma, ami egyrészt visszavezethető a testületi ülések nagy számára,
valamint az átruházott hatáskörök kiszélesítésére.
− Azokat az előterjesztéseket, amelyeknek megismerésére - a késői közzététel
miatt - túl rövid idő állt rendelkezésre, a bizottságok vagy nem vették
napirendjükre, vagy elnapolási javaslatot tettek.

Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi
Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság, a Humán Bizottság, a
Városgazdálkodási Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tevékenységéről szóló
beszámolót elfogadja.

Nagy Roland
Humán Bizottság elnöke

Tóthné Sudár Beáta
Pénzügyi Bizottság elnöke

Tóth Zoltán
Városgazdálkodási Bizottság elnöke
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