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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 

Sport és Ifjúsági Bizottsága 2011. június 28-án 9:00 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 
 a Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság  részéről 
 

 Tarsoly Imre a bizottság elnöke 

 Köves Gábor Nándorné a bizottság elnöke-helyettese 

 Kondek Zsolt a bizottság tagja 

 Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja 

 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

 dr. Szikszai Márta jegyző 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 Ludányi Brigitta oktatási referens 

 Dalnoki Brigitta művelődési referens 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 meghívottak: 
 

 Matiszlovicsné Horváth Éva megbízott igazgató, Grassalkovich Művelődési Ház; 
pályázó 

 Szabóné Laczi Sarolta  

 
Tarsoly Imre megállapította, hogy a bizottság tagjai közül 5 fő jelen van, így a bizottság 
határozatképes. Javasolta a meghívó módosítását annyiban, hogy a zárt ülés kerüljön a 
nyílt ülés elé, valamint a 3. napirendi pont kerüljön le a meghívóról. 
 
A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak a meghívóban feltüntetett napirendek 
támogatását a módosításokkal együtt. 
A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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163/2011. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága 2011. június 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg: 
 

Zárt ülés: 

 

1./ Előterjesztés a hatvani közoktatási intézmények intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázatok elbírálásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

(határozat, minősített többség) 
 
Nyílt ülés: 

 
1./ Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 

1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Egyed László irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

2./ Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb 
vezetői) pályázatának elbírálásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, minősített többség) 
 

3./ Tájékoztató a 2010/2011. tanév kiemelkedő tanulmányi- és 
sporteredményeiről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(tájékoztató, tudomásulvétel) 
 
 
A bizottság elnöke 9:05 órakor bezárta a nyílt ülést, és zárt ülést rendelt el. 
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A bizottság elnöke 11:30 órakor megnyitotta ismét a nyílt ülést. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az elfogadott nyílt napirendek 
módosítását annyiban, hogy a jelenleg a nyílt ülés 2. napirendjeként szereplő a 
Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról 
szóló előterjesztés kerüljön át az 1. napirendként, és a többi értelemszerűen számozódjon 
át. 
 
A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak a meghívóban feltüntetett napirendek 
támogatását a módosításokkal együtt. 
A bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

165/2011. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága 2011. június 28-i nyílt ülésének napirendjét a következők szerint 
módosította: 
 
Nyílt ülés: 

 
1./ Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb 

vezetői) pályázatának elbírálásáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, minősített többség) 
 

2./ Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 
1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Egyed László irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

3./ Tájékoztató a 2010/2011. tanév kiemelkedő tanulmányi- és 
sporteredményeiről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(tájékoztató, tudomásulvétel) 
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1. napirend: Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói (magasabb 
vezetői) pályázatának elbírálásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Dalnoki Brigitta művelődési referens elmondta, hogy 5 határozati javaslatot tartalmaz az 
előterjesztés. 2011. májusában kiírásra került a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói 
(magasabb vezetői) pályázata. Ennek az elbírálására 2011. június 6-án került sor. 3 
pályázat érkezett, melyből az egyik Matiszlovicsné Horváth Éva, a jelenlegi megbízott 
igazgató, valamint Vanóné Raffai Teréziáé és Müllerné Eperjesi Tímeáé. E két utóbbi 
pályázó anyaga nem felelt meg a képesítési előírásoknak, ebből kifolyólag meghallgatásra 
sem kerültek. Matiszlovicsné Horváth Évát az ideiglenes szakmai bíráló bizottság 
meghallgatta, és véleménye alapján megfelel a vezetői pozíció betöltésére. Ennek ellenére 
az elmúlt időszak tapasztalatait mérlegelve célszerű lenne a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítani, és újabb pályázatot kiírni. Tekintettel arra, hogy Matiszlovicsné Horváth Éva 
igazgatói megbízása 2011. június 30-ig szól, és az intézmény nem maradhat vezető nélkül, 
az itt jelenlévő Szabóné Laczi Saroltát javasolják megbízni az újbóli pályázat lezárásáig, de 
legkésőbb 2011. szeptember 30-ig. Matiszlovicsné Horváth Éva igazgatói megbízásának 
lejárásából következik az, hogy a jogszabályi szempontokat figyelembe véve, törvény 
szerint eljárva az alapkinevezésére kell visszahelyezni. Ez azt jelenti, hogy közművelődési 
szakember I. besorolásba kerül. Ezzel egyidejűleg a jelenlegi 7 főről 8 főre kellene 
megemelni a dolgozói létszámot a Grassalkovich Művelődési Háznak. Ezt tartalmazza az 
előterjesztés, és ezen okokból szükséges 5 határozati javaslat. A jelenlegi pályázat 
eredménytelenné nyilvánítása, az új pályázat kiírása, az új megbízott igazgató 
személyének támogatása, a Grassalkovich Művelődési Ház dolgozói létszámának 
növelése, valamint Matiszlovicsné Horváth Éva tovább foglalkoztatása is fenntartói 
döntést igényel. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy miért is nem fogadják el a 
pályázatot, amikor mindenben megfelel, és a szakmai vélemény alapján is alkalmas? 
 
Dalnoki Brigitta művelődési referens elmondta, hogy valóban a szakmai bizottság 
elfogadhatónak és támogathatónak tartja, azonban ahogyan az az előterjesztésben is 
szerepel mérlegelésre kerültek az elmúlt hónapok, ami alapján nem támogatják.  
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke megkérte Szabóné Laczi Saroltát, hogy röviden 
mutatkozzon be a bizottság tagjainak. 
 
Szabóné Laczi Sarolta elmondta, hogy Vácott született és jelenleg is ott él. Főiskolai 
tanulmányait Egerben végezte. Ezt követően 2000-ben kezdett dolgozni a váci Madách 
Imre Művelődési Központban, mint ifjúsági előadó. A közművelődés szinte minden 
területén végzett szervezői munkát, ezalatt a Pécsi Tudományegyetemen folytatott 
tanulmányokat. Vezetői tapasztalataival kapcsolatban elmondta, hogy közművelődési 
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csoportvezetőként dolgozott, majd 2008. január 1-jétől igazgatóhelyettesként látta el a 
közművelődési teendőit. Jelenleg a másfél éves kislányával van otthon. A megvalósítandó 
feladatokról véleménye szerint fölösleges és elhamarkodott lenne jelenleg beszélnie. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke azt kérdezte, hogy esetleg egy új arculatot szeretne-e 
megvalósítani Hatvan város életében? 
 
Szabóné Laczi Sarolta elmondta, hogy szeretné megismerni az eddigi szakmai munkát. 
Ismeri az infrastrukturális adottságokat és a közművelődési koncepciót. Az eddigi 
munkára építve egy új arculatot képvisel mindenképpen. Szeretné a hatvani lakosok és a 
fenntartó elképzeléseit figyelembe véve megvalósítani az új elképzeléseket. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

166/2011. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich 
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátására 2011. május 1. 
napján kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Határidő: 2011. július 5. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

167/2011. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat 
melléklete szerint a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
24.) igazgatói állására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást kíván közzétenni. 
 
Határidő: 2011. július 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 3. határozati 
javaslat támogatását. 
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A bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

168/2011. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich 
Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával az újabb pályázati 
kiírás elbírálásának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2011. szeptember 30. napjáig 
Szabóné Laczi Saroltát bízza meg. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről 
szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- a H fizetési osztály 4 fizetési fokozat garantált illetménye:  148.925,- Ft 
- további szakképesítés:  10.425,- Ft 
- nyelvvizsgapótlék:  10.000,- Ft 
- szakmai gyakorlat vezetéséért járó pótlék:  7.000,- Ft  
- összesen:  176.350,- Ft 
- összesen kerekítve:  176.400,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 178.600.- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):  45.000,- Ft 
- mindösszesen:  400.000,- Ft 
 
Határidő: 2011. július 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 4. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

170/2011. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich 
Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) álláshelyeinek számát 7 főről 8 
főre bővíti 2011. július 1. napjától, ami 2.136.077,-Ft többletkiadással jár és tartalmazza az 
intézményben foglalkoztatott plusz egy fő közművelődési szakember I. besorolású 
közalkalmazott illetményét és egyéb járulékait, mely Hatvan város 2011. évi 
költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) sz. önkormányzati rendeletének 1. mellékletében 
szereplő működési hiányt növeli és folyószámlahitel igénybevételével kerül 
finanszírozásra.  
 
Határidő: 2011. július 1.  
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 5. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

171/2011. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (6) bekezdése alapján Matiszlovicsné 
Horváth Éva határozott idejű megbízott igazgatói (magasabb vezetői) kinevezésnek 
lejártát követően 2011. július 1. napjától határozatlan idejű közalkalmazotti alapkinevezése 
szerinti közművelődési szakember I. munkakörben továbbfoglalkoztatásra kerül a 
Grassalkovich Művelődési Házban (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.). Az 
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- az I fizetési osztály 14 fizetési fokozat garantált illetménye:  262.345,- Ft 
- további szakképesítés:  18.364,- Ft  
- összesen:  280.709,- Ft 
- összesen kerekítve:  280.700,- Ft 
- mindösszesen:  280.700,- Ft 
 
Határidő: 2011. július 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
 
Matiszlovicsné Horváth Éva szót kért. 

 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke átadta a szót Matiszlovicsné Horváth Évának. 
 
Matiszlovicsné Horváth Éva azt kérdezte, hogy az új megbízott vezető rendelkezik-e a 
vezetői megbízáshoz szükséges ez év januárjától kötelező végzettséggel? 
 
Szabóné Laczi Sarolta elmondta, hogy rendelkezik a végzettséggel. 
 
Matiszlovicsné Horváth Éva azt kérdezte, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai mit 
takarnak? Úgy gondolja, hogy maximálisan eleget tettek minden olyan feladatnak, ami az 
önkormányzat kérése volt. 
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Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy a 3 tagú bizottság véleményét is 
figyelembe vették. 
 
Matiszlovicsné Horváth Éva azt kérdezte, hogy a 3 tagú bizottság véleménye az volt, 
hogy nem támogatja? 
 
Dalnoki Brigitta művelődési referens pontosításként elmondta, hogy a bizottság 
véleménye az volt, hogy támogatják Matiszlovicsné Horváth Éva pályázatát. 
 
Matiszlovicsné Horváth Éva azt kérdezte, hogy az elmúlt hónapok során mi az, ami nem 
megfelelő munkavégzés volt? 
 
Dalnoki Brigitta művelődési referens elmondta, hogy nem úgy fogalmaztak, hogy nem 
megfelelő a munkavégzés. Azt mondták, hogy az elmúlt hónapok tapasztalatait 
mérlegelve javasolt egy új pályázati kiírás közzététele. 
 
Matiszlovicsné Horváth Éva azt kérdezte, hogy mik voltak ezek a tapasztalatok? 
Véleménye szerint az intézmény maximálisan működött. Olyan körülmények között, 
ahová januárba költöztek át. Ebben az épületben látták el az irodai feladatokat. A 
programokat folyamatosan egyeztették a kabinet iroda munkatársával. A Trianoni 
rendezvényben véleménye szerint maximálisan részt vettek. Pályázatokat nyertek. Az 
összművészeti fesztivál beilleszkedett a hatvani juniális programba. Amit a kollegákkal 
együtt maximálisan megvalósítottak. Egyetlen egy olyan jelzést sem kapott, miszerint nem 
megfelelő a munkavégzése. Érti a döntést, de szeretne választ kapni a kérdésére. 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy információi szerint egy teljesen új arculat 
megvalósítása a terv a közművelődés területén. 
 
Matiszlovicsné Horváth Éva úgy gondolja, hogy a kulturális koncepcióban 
megfogalmazott minden olyan kérdést, ami benne van az, az intézmény profiljával 
megegyezik, és annak is nagy részét az intézmény adta. Érti a döntést, természetesen 
tudomásul is veszi. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző elmondta, hogy tolmácsolni fogják a kérést azok felé, akik 
ennek a döntésnek az irányításában részt vesznek. A polgármesteri hivatal egy 
törvényességi felügyelet, ez egy törvényes út, amit ez az 5 határozati javaslat tartalmaz. 
Nyilván a vezetésnek az elhatározását tükrözi. A választ nem ebben a körben fogja 
megkapni. 
 
Matiszlovicsné Horváth Éva elmondta, hogy tisztában van ezzel, csak a tapasztalatokra 
lett volna kíváncsi, hogy mit takarnak. Örül annak, hogy az intézmény létszáma bővülhet, 
hiszen egy fél év alatt 2 főt veszítettek, és most sikerült az egyiket gyorsan pótolni. 
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2. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző elmondta, hogy amit a képviselő-testület ez év áprilisában 
megalkotott rendeletet annak értelmében a civil alap 3 részre oszlik. Ezekre lehet 
pályázatokat benyújtani. A pályázók köre 3 féle, egyrészt az egyesülési kör szerinti 
jogalanyisággal rendelkező szervezetek, a másik a PTK szerinti jogalanyisággal 
rendelkező szervezetek, illetve harmadrészben a jogalanyisággal nem rendelkező 
csoportok, klubok, szakosztályok stb.. Az első pályázati forduló lement. A rendeletben 
szabályozatlanság mutatkozott a tekintetben, hogy a jogalanyisággal nem rendelkező 
csoportok, klubok, szakosztályok milyen formában, kinek a gondozásában, illetve milyen 
dokumentáció mellett nyújthatják be a pályázatot. Ezt tették rendbe. Ez az önszerveződő, 
öntevékeny közösségek tekintetében megvolt, tehát ott azt mondták, hogy hatvani 
székhelyű közművelődési, közgyűjteményi intézmény adja be a pályázatot azzal, hogy ő 
felel a pénzügyi elszámolásért is. Ezt tették rendbe a másik keret esetében is. Tehát ott is 
hatvani székhelyű közoktatási, közgyűjteményi intézmények, attól függően, hogy ifjúsági, 
kisebbségi vagy szociális és egészségügyi keretről van szó. A szociális és egészségügyi 
keret tekintetében a hatvani székhelyű szociális és egészségügyi intézmények. Másfelől a 
dokumentálhatóság fogalmát próbálták meg szabályozni. Az egy évi dokumentálhatóság 
a jogalanyisággal rendelkező szervezetek tekintetében teljesen egyértelmű, hiszen a 
jogalanyiságot megteremtő bírósági végzés teszi egyértelművé, hogy mikor jött létre a 
szervezet. A jogalanyisággal nem rendelkező szervezetek esetében a közüzem csak 
probléma. Azt mondták, hogy az egy évnyi dokumentálhatóság annak az intézménynek 
az igazolása, aminek a keretei között ő tevékenykedik, illetve az elmúlt évek foto 
dokumentációja. Egy évre visszamenő megállapodások különféle intézményekkel, 
szervezetekkel. Valahol kézzel fogható és nyomon követhető legyen, hogy ez a szervezet 
már működik egy éve. Ennek a rendeletmódosítását látják.  
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt rendelet-
tervezet támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 5 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

172/2011. (VI. 28.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az önkormányzati rendelet 
módosítására készített rendelettervezetet javasolj elfogadásra a képviselő-testület számára. 
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3. napirend: Tájékoztató a 2010/2011. tanév kiemelkedő tanulmányi- és 
sporteredményeiről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy Hatvanban nagyon sok tehetséges gyerek van. 
Ahhoz viszont, hogy ezek a tehetséges gyerekek felszínre kerüljenek, jó pedagógusok is 
kellenek. Vannak kiemelkedő eredmények, amiket a képviselő-testület jutalmazni szokott, 
tudomása szerint az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola igazgatója ennek érdekében idén 
is kezdeményezéseket tett. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy a kimutatást, ami az anyag 
melléklete, azt megkapják az iskolák is? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy annak érdekében, hogy egymás szép 
eredményeit lássák, ki lehet az intézményeknek küldeni a dokumentumot. 
 
A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és 11:50 órakor bezárta a 
nyílt ülést. 
 

k.m.f. 
 
 

 ................................... ................................  
 Bitter Bettina  Tarsoly Imre 
 jegyzőkönyvvezető  a bizottság elnöke 


