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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága 2011. április 27-én 15:00 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 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 
 

 Bognár Endre városi főépítész 

 Bánkutiné Katona Mária irodavezető, Gazdálkodási Iroda 

 Dr. Egyed László irodavezető, Jegyzői Iroda 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 

 Meghívottak: 

 

 Lipkovics Gábor főigazgató, Hatvani Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium 

 Filep Bertalan Pedagógusok Szakszervezetének Hatvan Körzeti 
Bizottsági Titkára 

 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Megállapította, hogy a bizottság tagjai 
közül 4 fő jelen van, így a bizottság határozatképes.  
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak a meghívóban feltüntetett napirendek elfogadását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2011. (IV. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2011. április 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

 
Nyílt ülés: 
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1./ Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról. Beszámoló az 
önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

2./ Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházása tárgyában 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

(határozat, minősített többség) 
 

3./ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014. 
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Schósz Gabriella irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

4./ Előterjesztés a Trianoni Emlékmű elkészítését szolgáló lektorátusi zsűrizésről 
 
 Előterjesztő: Szinyei András alpolgármester 
 Előadó: Bognár Endre főépítész 

(határozat, minősített többség) 
 

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

 
 Előterjesztő: Szinyei András alpolgármester 
 Előadó: Palásthy Pál sport és ifjúsági referens 

(határozat, minősített többség) 
 

6./ Előterjesztés az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola székhelyintézmény 
nevének módosításáról 

 
 Előterjesztő: Szinyei András alpolgármester 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, minősített többség) 
 

7./ Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói állására vonatkozó 
nyilvános pályázati felhívás közzétételéről 

 
 Előterjesztő: Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
 Előadó: Dalnoki Brigitta művelődési referens 

(határozat, egyszerű többség) 
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8./ Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és 
adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

(határozat, egyszerű többség) 
 
1. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról. Beszámoló az 
önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

116/2011. (IV. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról. Beszámoló 
az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozatot javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat a 2010. évi 
gazdálkodásáról, annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.  

 

Határidő: 2011. május 1. 

Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak a rendelet-tervezet támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezetet, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

117/2011. (IV. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról. Beszámoló 
az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
előterjesztést, és a rendelet-tervezetet javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
2. napirend: Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének átruházása tárgyában 
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Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2011. (IV. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan-TISZK Szakképzési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének 
átruházása tárgyában, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testület 
számára elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy a 

Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságban tagsági viszonyt létesítő Tudáscentrum a 
Társadalmi Esélyegyenlőségért Oktatási és Kulturális Alapítvány tag 100.000,-Ft 
névértékű üzletrészét névértéken megvásárolja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az üzletrész-átruházási szerződés aláírására, valamint az 
ügyvezető felé történő tagváltozással kapcsolatos bejelentési kötelezettség 
megtételére. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. 
(II. 16.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyeken 
rendelkezésre áll. 
 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK 
Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
üzletrész-átruházás következtében szükséges cégbírósági változásbejegyzési 
eljárásban szükséges okiratok aláírására. 

 
Határidő: 2011. május 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
3. napirend: Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011-2014. 
közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottságnak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
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119/2011. (IV. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2011-2014. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gazdasági programról 
szóló előterjesztést, melyet a határozat melléklete szerint elfogad. 

 
4. napirend: Előterjesztés a Trianoni Emlékmű elkészítését szolgáló lektorátusi zsűrizésről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Bognár Endre főépítész elmondta, hogy jelenleg a közműkiváltás van folyamatban. Két vezeték 
van, ami a domb alá kerül, melyekről gondoskodni kell, hogy amennyiben hiba merül fel, meg 
lehessen oldani a domb lebontása nélkül. A vízvezeték esetében lefektetnek egy másik vezetéket 
is, melyre, ha az előbbivel gond lenne, akkor rá tudnak kapcsolni úgy, hogy a másikat teljesen 
kiiktatják. A gáz esetében pedig beépítenek egy külső tágabb vezetéket, melyben benne fut majd 
az élő vezeték, így ha meghibásodik, akkor ki lehet húzni és cserélni. Volt egy baleset, de ahhoz 
ennek nem volt köze, csak egy szerencsétlen egybeesés, hogy a csatorna eltört abban az időben, 
amikor ezen is dolgoztak. Elkészült a környezet terve. Két részletben fog ez a terv megvalósulni. 
Ebben az évben csak 3 MFt van a szobor környezetének kialakítására. A következő évben viszont 
17 MFt lett elkülönítve egy korábbi határozatban arra, hogy ott egy igazi lakókat szolgáló park 
legyen. A szobrot és a közvetlen alapozást a szobrász végzi. Már minden szerződés aláírásra 
került, mindenki végzi a munkáját egy feszes tempóban. Jelenleg úgy néz ki, hogy minden el tud 
készülni határidőre. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja azt kérdezte, hogy mikor várható az újabb zsürizése az 
alkotásnak? 
 
Bognár Endre főépítész elmondta, hogy ezt az újra megtekintést a művész is hasznosnak tartja. 
Először úgy volt, hogy a lektorátus csak azt támogatja, amit javasolt az első helyre, de ezt 
elfelejtették beleírni a szakvéleménybe. Mivel nem írták le, ezt is tudnák támogatni, hogy ha a 
zsűrizés megtörténik, és a szerint alakul a koncepció. Így esélyesek lesznek újra a támogatásra. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

120/2011. (IV. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Trianoni Emlékmű elkészítését szolgáló lektorátusi 
zsűrizésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
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 Trianoni Emlékmű 
környezetrendezésének I. ütemével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 3.238.673,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben a 2011. évi felhalmozási kiadások között a Trianoni Emlékmű 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. május 30. (vállalkozási szerződés megkötésére) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 

Városfejlesztési Iroda útján 
 
5. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

/2011. (IV. 27.) 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 a rendelettervezetet 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 

 
6. napirend: Előterjesztés az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola székhelyintézmény nevének 
módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár azt kérdezte, hogy mi lesz az új név? 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy I. István helyett Szent István Általános 
Iskola. 
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Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja azt kérdezte, hogy mit takar az anyagban, hogy 
„információim szerint…”? Azt pedig furcsának tartja, hogy volt egy képviselő-testületi döntés egy 
hónappal ezelőtt, miszerint az iskolahasználók véleménye alapján I. István Általános Iskola 
legyen, és most meg ezt felülbírálják. Mert amennyiben van egy egyéni indítványa az 
alpolgármesternek, akkor azt tegye meg a képviselő-testület felé, akik ha akarják hatályon kívül 
helyezik a döntésüket, és elfogadnak egy újat, de itt bizottsági tagként nem érti, hogy hogyan 
szavazzon egy korábbi testületi döntés ellen. 
 
Köves Gábor Nándorné a bizottság tagja elmondta, hogy úgy tudja, hogy korábban is felmerült 
már a Szent István név a koncepcióban zárójelben, hogy lehet hogy azt választják. 
 
Csuvikovszky Lajos a bizottság tagja elmondta, hogy nem azzal van probléma, hogy Szent vagy 
I., hanem az eljárással. Ha elsőre Szent István lett volna a javaslat, akkor azt elfogadta volna, de 
így, hogy egy hónapon belül módosítják, ezt nem tudja elfogadni. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja elmondta, hogy mint körzeti képviselőhöz, elég sok kérelemmel 
éltek szülők ennek érdekében. Az I. István névválasztás már eleve butaság volt, hiszen ez nem 
egy történelmi név. Az I. Istvánt úgy hívták, hogy Szent István, IV. Bélát hívták mondjuk IV. 
Bélának. Leninnek is Vlagyimir Iljics Lenin volt a neve, nem pedig VI. Leninnek hívták. Tehát 
adják már meg azt a lehetőséget, hogy nem X. Béla vagy VI. Lenin, hanem Szent István. 
Maradjanak meg abban a formában, ahogyan a magyar történelemben is szerepel, tehát Szent 
István nem I. Istvánként. Az I. István egyébként egy másik szent volt, akit megköveztek még 
valamikor nagyon régen, még I. István előtt olyan 300 körül, ha jól emlékszik a szentek életéből. 
 
Filep Bertalan szakszervezeti titkár elmondta, hogy a névváltoztatásnak megvannak a maga 
szabályai. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat be fogja tartani ennek a szabályait, és akkor az 
érintettek úgy döntenek, ahogyan szeretnének. Ha a diákönkormányzat, a szülői közösség, a 
pedagógus közösség és az önkormányzat így dönt, akkor Szent István lesz a neve. 
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2011. (IV. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola 
székhelyintézmény nevének módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. június 30-án 
megszűnő Újhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky 
út 8.) jogutódintézményeként 2011. július 1-jén létre jövő önkormányzati fenntartású 
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közoktatási intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) az „I. István 
Általános Iskola” helyett a „Szent István Általános Iskola” nevet viselje. 

 

Határidő: 2011. június 30. (alapító okirat kiadására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
7. napirend: Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói állására vonatkozó 
nyilvános pályázati felhívás közzétételéről 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 1. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2011. (IV. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói állására 
vonatkozó nyilvános pályázati felhívás közzétételéről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
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. május 1. (pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézményi-felügyeleti Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 2. határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

124/2011. (IV. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatói állására 
vonatkozó nyilvános pályázati felhívás közzétételéről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich 
Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) igazgatói állására vonatkozó 
pályázati eljárás lezárásáig, de legkésőbb 2011. június 30-ig meghosszabbítja a jelenleg 
megbízott igazgatói pozíciót betöltő Matiszlovicsné Horváth Éva megbízását. 

 

Határidő: 2011. május 31. ( a munkajogi dokumentumok kiadására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
 
8. napirend: Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és 
adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 
támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta: 
 

125/2011. (IV. 27.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról 
és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi rendelet-tervezetet ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 

 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 15:20 órakor bezárta a nyílt ülést. 

 
 

k.m.f. 
 
 
 

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


