
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. február 13-án 10.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal nagytermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Bagi Miklós tag

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3  fő van jelen), 
megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   138  /2014.     (II.   13  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. február 13-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a jégpálya üzemeltetéssel kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, hatvani 024/19 helyrajzi számú ingatlan 
elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-2. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető



3. Előterjesztés a „Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai felújítása”  tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

4. Előterjesztés a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 3-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 3-4. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

5. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2014. február 13.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a jégpálya üzemeltetéssel kapcsolatos döntésről

Schósz Gabriella: November 21. és február 9. közötti időszakra volt korábban a testületi döntés, 
hogy üzemel a műjégpálya. Célszerű  ezt az üzemeltetési időt március 2-ig meghosszabbítani. A 
szerződéseket  emiatt  szükséges módosítani.  Arról  szól  az  előterjesztés és  a határozati  javaslat, 
hogy  ahol  muszáj  szerződést  módosítanunk  és  pénzügyi  forrást  biztosítani  hozzá,  ezekről  a 
testület tudjon dönteni. A 6. határozati javaslat pedig arról szól, hogy amennyiben március 2-át 
követően   esetleg 9-ig  még további   hosszabbításra  kerül  sor,  akkor  polgármester  úr  kerüljön 
felhatalmazásra,  hogy teljes körűen intézkedjen a meghosszabbításról  és a szükséges pénzügyi 
források biztosításáról, szerződésmódosításokról. Akik nincsenek benne az előterjesztésben, hogy 
plusz pénzügyi forrást  kell  biztosítani,  azok a cégek felajánlották,  hogy az eredeti  szerződéses 
összegért erre a további időre is biztosítják pl. a jégpályát, tehát nem kérnek többlet bérleti díjat.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  139/2014.  (II.  13.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  jégpálya  üzemeltetéssel 
kapcsolatos döntésről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil 
műjégpálya kiszolgálásához szükséges 3 db mobil WC bérlésével a Mobil Rendezvény Technika 
Kft.-t (székhely: 1118 Budapest, Iglói u. 5.) bízza meg bruttó 29.337,- Ft összegben 2014. február 9-
től 2014. március 2-ig.
Pénzügyi forrás bruttó 29.337,-Ft összeg erejéig a jégpálya üzemeltetésének a többletbevétel terhére 
biztosításra kerül.

Határidő: 2014. február 17. (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  140/2014.  (II.  13.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  jégpálya  üzemeltetéssel 
kapcsolatos döntésről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil 
műjégpálya bélelt sátorral történő lefedésével a Tofi 2005 Kft.-t (9600 Sárvár, Mátyás k. u. 34.) 
bízza meg bruttó 340.360,- Ft összegben 2014. február 9-től 2014. március 2-ig.
Pénzügyi forrás bruttó 340.360,-Ft összeg erejéig a jégpálya üzemeltetésének a többletbevétel 
terhére biztosításra kerül.

Határidő: 2014. február 17. (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  141/2014.  (II.  13.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  jégpálya  üzemeltetéssel 
kapcsolatos döntésről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil 
műjégpálya gépészetének védelmére 31,5 fm ideiglenes kerítés kialakításával a Ramirent 
Gépkölcsönző Kft.-t (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 82/a.) bízza meg bruttó 18.000,- Ft 
összegben 2014. február 9-től 2014. március 7-ig, a nyitvatartási időszakon felüli további 5 napra.
Pénzügyi forrás bruttó 18.000,-Ft összeg erejéig a jégpálya üzemeltetésének a többletbevétel terhére 
biztosításra kerül.

Határidő: 2014. február 17. (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  142/2014.  (II.  13.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  jégpálya  üzemeltetéssel 
kapcsolatos  döntésről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 11-től 2014. február 26-ig tartó 
időszakban 200 Ft-os belépőjegy és 200 Ft-os korcsolyabérlésre vonatkozó kedvezményes jegyárakat 
állapít meg a hatvani közép- és általános iskolák tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére a 
hétfői, keddi, szerdai napokon 15:00 és 20:00 óra között az alábbiak szerint:

− február 11-én (kedden): a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola és a Hatvani 
Damjanich János Szakközépiskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 12-én (szerdán): a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és az Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 17-én (hétfőn): a Hatvani Szent István Általános Iskola és a Hatvani 5. Számú Általános 
Iskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 18-án (kedden): a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola és a Széchenyi 
István Római Katolikus Középiskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 19-én (szerdán): a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola és az Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 24-én (hétfőn): a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a Hatvani Szent István 
Általános Iskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 25-én (kedden): a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola és a Hatvani 
Damjanich János Szakközépiskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 26-án (szerdán): a Hatvani 5. Számú Általános Iskola és a Hatvani Kodály Zoltán 
Általános Iskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére



Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  143/2014.  (II.  13.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  jégpálya  üzemeltetéssel 
kapcsolatos döntésről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téri műjégpálya üzemeltetésével 
kapcsolatosan a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 
12.) létrejött megbízási szerződést módosítja oly módon, hogy a megbízási jogviszony 
időtartamának vége 2014. március 2-re változzon. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződésmódosító okirat 
aláírására.
Pénzügyi forrás 295.000 Ft összeg erejéig a jégpálya üzemeltetésének a többletbevétel terhére 
biztosításra kerül.

Határidő: azonnal (szerződés módosítására)  
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  144/2014.  (II.  13.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  jégpálya  üzemeltetéssel 
kapcsolatos döntésről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
Kossuth téri műjégpálya üzemeltetésének esetleges meghosszabbításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára 2014. március 2-át követően, valamint a szükséges szerződéseket módosító 
aláírására azzal, hogy a polgármester a  szerződések esetleges meghosszabbításáról a 2014. 
márciusi képviselő-testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
A polgármester a jégpálya további üzemeltetése tekintetében kötelezettséget az üzemeltetésből 
származó többlet bevétel terhére vállalhat.

Határidő: 2014. március 2.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási Iroda 
útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, hatvani 024/19 helyrajzi számú ingatlan elidegenítéséről 
szóló pályázat értékeléséről

Papp István: Ez az, amit a múltkor bontottunk, 48.000,- Ft-os eladási ár. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  145/2014.  (II.  13.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú, 
hatvani  024/19 helyrajzi számú ingatlan elidegenítéséről  szóló pályázat értékelésére vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvan 024/19 
helyrajzi számú, 312 m2 nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan versenyeztetés útján történő elide-



genítésére irányuló 960/2013. (XII. 19.) sz. határozata alapján telekalakítási lehetőség megteremté-
se céljából meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlanrészt el-
idegeníti Kovács Gáborné (lakcíme: 3000 Hatvan, Fűzfa utca 10.) részére, bruttó 48.000,-Ft, azaz 
negyvennyolcezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adásvételi szerződés megköté-
sére.

Határidő: 2014. március 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai felújítása”  tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről

Papp István: Erre beadunk majd pályázatot, amihez kell egy bizottság és 20% önerő biztosítása. 
Nagyon jó, hogy ezek ki vannak írva, reméljük a 6-os iskola is előbb-utóbb sorra kerül.
Marján János: Az lett volna a legelső.
Schósz Gabriella: Csak nem fért be, de a tervek elkészültek rá.
Papp István: Majd kialakul az is lassan. Én bízok benne. Ott arról van szó, hogy kívül-belül, ha 
csak kívülről lenne, akkor azt mondom, hogy rendben van, de ott belül is kell mindent, csak még 
nincsen pályázat. 
Schósz Gabriella: Volt, csak azt nem sikerült megnyerni.
Papp István: Az az igazság, hogy nagyon sok pénz jön be felújításra és máshová is kell.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  146/2014.  (II.  13.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a ”Brunszvik  Teréz  Óvoda 
épületenergetikai felújítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről  szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatásáról szóló 
4/2014. (I.31.) BM rendelet értelmében a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhelye: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 44.) épületenergetikai fejlesztése érdekében. A fejlesztés becsült értéke bruttó 
21.522.332,- Ft, melyhez 20 % önerő szükséges, melyet a képviselő-testület biztosít. Az önerő 
összege bruttó 4.304.467,- Ft, mely a fejlesztési céltartalékból átcsoportosításra kerül. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges 
nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: 2013. február 13. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 147/2014. (II. 13.) számú – 3 „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a ”Brunszvik  Teréz  Óvoda 
épületenergetikai felújítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről  szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése”  tárgyú pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:



1.) Horváth Richárd alpolgármester;
2.) Pető Lászlóné a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető;
4.) Bajnóczi Andrea pályázati ügyintéző. 

Határidő:     2013. február 13. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről

Schósz Gabriella: A nagy KÖZOP-os pályázatban, amiben a 3-as –  21-es útnak a csomópontja 
megvalósul, azzal a NIF Zrt. a 3-as utat fel fogja újítani a Nádasdy T. úti útkereszteződésig. Van 
egy lehetőség, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel konzorciumi megállapodás keretében a 
Nádasdy T. úttól a 32-es csomópontig, a szolnoki útig kerékpárút-hálózatot építsünk. Ennek kere-
tében mind a két oldalon kerékpárút lenne felfestve és ha Gyöngyös felé megyünk, akkor a jobb ol-
dalon parkolósorok kerülnének kialakításra. Arról szól a határozati javaslat, hogy a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel konzorciumi megállapodást kössünk a pályázaton való részvételre. Az önkor-
mányzat a terveket elkészítette, az engedélyezés folyamatban van.
Papp István: Ez 100%-os támogatottságú.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 148/2014. (II. 13.) számú – 3 „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a „Kerékpárút-hálózat 
fejlesztése” tárgyú pályázattal  kapcsolatos döntésről  szóló előterjesztést  és az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 
kötendő konzorciumi megállapodás alapján, mint konzorciumi tag pályázni kíván a KÖZOP-3.5.0-
09-11 kódszámú, „Kerékpárút-fejlesztése” tárgyú konstrukcióra Hatvanban, a 3. sz. főút mentén a 
Horváth Mihály úton a Nádasdy Tamás utcától a 32-es főúti körforgalomig kerékpárút építése 
céljából.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi megállapodás 
aláírására azzal a kikötéssel, hogy az aláírást követő képviselő-testületi ülésre a megállapodást 
utólagos jóváhagyás céljából terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő:     2014. május 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 

Papp István: Itt a taxiállomás áthelyezéséről van szó. A taxisok voltak benn?
Schósz Gabriella: Voltak, örülnek a változásnak. Most ami van a templom melletti oldalon, a 
Szent Mihály utcában, parkolósáv, egymás után az út mellett párhuzamosan elhelyezve parkoló, a 
taxiállomás oda kerülne áthelyezésre. A taxisok örülnek neki, mert itt sorba tudnak állni, nem úgy, 
mint a mostani helyen, hogy egymás mellett állnak.
Marján János: A mi parkolónkat elveszik a taxisok.
Papp István: Ott oldalt, ahol ti szoktatok állni?
Schósz Gabriella: Marad hely, mert hat hely lesz taxiállomásnak. A zebrától csak az első hat lesz, 
utána maradnak a parkolók.



Marján János: És amikor többen vannak? - kb. tíz kocsi van azt hiszem.
Schósz Gabriella: Szerintem még több is van ott. Tehát nem az összes, hanem csak az első hat.
Marján János: Amit a buszok kivájtak, azokkal lesz valami csinálva?
Schósz Gabriella: Az véglegesen fel lesz újítva.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 149/2014. (II. 13.) számú – 3 „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Kossuth téren lévő Taxi 
állomás áthelyezésre kerüljön a Szent Mihály utca templom melletti szakaszára, valamint 2 db 
„Taxiállomás” tábla, és alatta „6 db” kiegészítő tábla kerüljön elhelyezésre.

Határidő: azonnal (kitáblázás megrendelésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

Több napirendi  pont  nem lévén Papp István elnök megköszönte  a  jelenlévők részvételét  és  a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 10.20 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________    _________________________________
        Lestyán Balázs               Papp István
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