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

Sport és Ifjúsági Bizottsága 2011. szeptember 13-án 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 

 dr. Zsemberovszky Mária a bizottság tagja 
 
 az Önkormányzat részéről: 

 Szinyei András alpolgármester 
 
 a Polgármesteri Hivatal részéről: 

 Kovács János irodavezető, Intézmény-felügyeleti Iroda 

 Ludányi Brigitta oktatási referens 

 Csintalan Andrea ügyintéző 

 Bitter Bettina jegyzőkönyvvezető 

 
 meghívottak: 

 Bertók Gabriella óvodavezető, Brunszvik Teréz Óvoda 

 Tircsi Erika óvodavezető, Gesztenyéskert Óvoda 

 Simon Attiláné óvodavezető, Napsugár Óvoda 

 Ludányi Mária óvodavezető, Százszorszép Óvoda 

 Melykóné Tőzsér Judit igazgató-helyettes, Kodály Zoltán Általános Iskola 

 Polonkai Zoltánné igazgató, Kossuth Lajos Általános Iskola 

 Szalatnai Éva igazgató-helyettes, 5. Sz. Általános Iskola 

 Tóth Zsolt igazgató, Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

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

261/2011. (IX. 13.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága a 2011. szeptember 13-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

 
1./ Előterjesztés a Gesztenyéskert Óvoda további működtetésére 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

2./ Előterjesztés a közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról 
 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, minősített többség) 
 

3./ Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programban való 
részvételhez szükséges szállítási szerződés megkötéséről 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Ludányi Brigitta oktatási referens 

(határozat, minősített többség) 
 

4./ Előterjesztés a hatvani önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási 
intézményekben történő portré fényképezés lebonyolításáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Ludányi Brigitta oktatási referens 

(határozat, egyszerű többség) 
 

5./ Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. IV. 1.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 

 
 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 Előadó: Kovács János irodavezető 

(határozat, egyszerű többség, átruházott hatáskör) 
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1. napirend: Előterjesztés a Gesztenyéskert Óvoda további működtetésére 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy az óvoda kapcsán már születtek döntések. A 
Bosch-al történt egyeztetések során azonban fejlemények vannak, melyek indokolttá teszik 
az egyes határozati javaslatok hatályon kívül helyezését, illetve módosítását. 
 
További 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: 
 
262/2011. (VIII. 23.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda további 
működtetésére szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 459/2011. 
(VIII. 25.) sz., a 460/2011. (VIII. 25.) sz. és a 461/2011. (VIII. 25.) sz. képviselő-
testületi határozatait hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal (az átvezetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői 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: 
 
263/2011. (VIII. 23.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda további 
működtetésére 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 433/2011. 
(VII. 21.) sz. képviselő-testületi határozatát a következők szerint módosítja és 
egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el: 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Gesztenyéskert Óvodában (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) sorra kerülő 
óvodai csoport szám fejlesztés miatt szükségessé váló személyi feltételek 
biztosítása érdekében az óvoda pedagógus álláshelyek számát és a dajka 
álláshelyek számát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Időpont: Óvodapedagógus 

álláshelyek száma: 
Dajka álláshelyek 
száma: 

 
2011. október 
1-től 

17 10 

 
Az óvodai csoportszám fejlesztés miatt szükségessé váló összesen 4 
óvodapedagógus álláshely és 4 dajka álláshely pénzügyi fedezeteként (esetleg: a 
magasabb gyermeklétszám miatti többlet normatíva az adóbírságból befolyt 
többletbevétel) és a Robert Bosch Elektronikai Kft. által havonta fizetendő 
rendszeres működtetési hozzájárulás szolgál.” 
 
Határidő:  2011. szeptember 15. (értesítésre) 
 2011. szeptember 30. (pénzügyi fedezet beépítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt 3. határozati 
javaslat támogatását. 
A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
264/2011. (VIII. 23.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a Gesztenyéskert Óvoda további 
működtetésére szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a 
képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
előterjesztését a Gesztenyéskert Óvoda további működtetéséről. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező, a 
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Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel kötendő együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
2. napirend: Előterjesztés a közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a módosítások technikai jellegűek. A 
Gesztenyéskert Óvoda esetében az alapító okiratba beírásra került a telekegyesítés, illetve 
a Szent István Általános Iskola esetében a korábbi anyag készítésekor másolási hiba 
történt, melyet most korrigálnak. 
 
További 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: 
 
 
265/2011. (VIII. 23.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) alapító 
okiratát 2011. szeptember 15-ei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint 
módosítja:  
 

1. Az alapító okirat 2.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„2.7. A közoktatási intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: 
 
A rendelkezésre bocsátott ingatlan- és ingóvagyon Hatvan Város 
Önkormányzatának tulajdona. 
 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10. 2599. hrsz. telek:  8064 m2 
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 beépített alapterület 898 m2 
 hasznos alapterület 436,1 m2 
 csoportszobák száma:  4 
 melegítőkonyha 
 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13.: 2003 hrsz. telek: 882 m2 

 (óvodai telephely) beépített alapterület: 208 m2 

 hasznos alapterület: 152 m2 

 csoportszobák száma: 2  
 melegítőkonyha” 
 

2. Az alapító okirat 7. pontjában a „Záró rendelkezés” cím alatti szövegrész 
második mondata helyébe az alábbi mondat lép: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 267/2011. (V. 26.) sz. 
határozatával jóváhagyott, 431/2011. (VII. 21.), valamint…..../2011. (IX. 14.) sz. 
határozattal módosított alapító okirat 2011. szeptember 15. napjától hatályos.” 

 
A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
 
Határidő: 2011. szeptember 15. (az alapító okirat kiadására)  
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 egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
266/2011. (VIII. 23.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a közoktatási intézmények alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
ajánlja a képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szent István 
Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) alapító okiratát 
2011. szeptember 15-ei hatályba lépés mellett az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. Az alapító okirat 2.10. pontjának „8520 Alapfokú oktatás” alcím alatti 4. 
szakfeladat helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„852022 
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5-8. évfolyam) 
 
2011. július 1-jétől 2011. augusztus 31-ig 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – 
gyengénlátó), beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, 
valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat.  
 
2011. szeptember 1-jétől 
Az intézmény a körzetéből elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, 
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló – 80 dB fokú hallásveszteségig; látássérült – 
gyengénlátó), beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanulókat.”  
 
2. Az alapító okirat 7. pontjában a „Záró rendelkezés” cím alatti szövegrész 
második mondata helyébe az alábbi mondat lép: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 275/2011. (V. 26.) számú 
határozatával jóváhagyott, a …..../2011. (IX. 14.) sz. határozattal módosított 
alapító okirat 2011. szeptember 15. napjától hatályos.” 

 

A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen 
határozat mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
 
Határidő: 2011. szeptember 15. (az alapító okirat kiadására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
3. napirend: Előterjesztés a 2011. évre vonatkozó iskolatej programban való részvételhez 
szükséges szállítási szerződés megkötéséről 
 
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. 
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A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
267/2011. (VIII. 23.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2011. évre vonatkozó iskolatej 
programban való részvételhez szükséges szállítási szerződés megkötéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az „Egertej” Tejipari Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Sas. u. 60.) 2011. 
szeptember 16-tól december 31-ig terjedő időszakra a 2011. évi iskolatej program 
szabályozásáról szóló 44/2010. (XII. 22.) VM rendelet alapján a határozat  
mellékletét képező Iskolatej Szállítási Szerződést írja alá. 
 
Határidő: 2011. szeptember 15. (a szerződés megkötésére) 
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 egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
268/2011. (VIII. 23.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a 2011. évre vonatkozó iskolatej 
programban való részvételhez szükséges szállítási szerződés megkötéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-testületnek 
elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Amennyiben az iskolatej program a 2012. évben folytatódik, Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
az „Egertej” Tejipari Kft.-vel kötött Iskolatej Szállítási Szerződés 
meghosszabbítására a 2011-2012. tanév végéig terjedő időszakra a gyerekek 
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folyamatos iskolatejjel történő ellátása érdekében. A képviselő-testület felkéri 
Hatvan város polgármesterét, hogy a fennmaradó 2012. január 1-től 2012. június 
15-ig terjedő időszakra vonatkozó önrész és előfinanszírozás Hatvan város 2012. 
évi költségvetési rendeletébe történő betervezéséről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2011. december 31. (a szerződés meghosszabbítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 

 
4. napirend: Előterjesztés a hatvani önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási 
intézményekben történő portré fényképezés lebonyolításáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. Azt kérdezte, hogy a többi 
árajánlat miért nem volt megfelelő? 
 
Ludányi Brigitta oktatási referens elmondta, hogy a három árajánlattevő közül ez 
bizonyult a legkedvezőbbnek, valamint ez biztosította maximálisan a meghatározott 
feltételeket. 
 
Tircsi Erika óvodavezető elmondta, hogy az őszi időszakban szokott egy cég vállalni úgy 
életképeket, hogy hoznak a gyermekek részére játékokat, légvárat stb. díjmentesen, és 
miközben a gyermekek játszanak, közben készítik a fotókat. Azt kérdezte, hogy ezt sem 
lehet ezek alapján fogadni? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy az előterjesztés és a szerződés alapján azt kell 
mondja, hogy nem, nem lehet más céget megbízni ilyen jellegű fényképezéssel. Ennek az 
az oka, hogy a város vezetése szeretné egységesen kezelni ezt a kérdést az 
intézményekben. Ez a szerződés a ballagó 8., illetve 12. osztályok számára nem ad 
kötelezettséget, hiszen ott a szülők döntik el, hogy kivel szeretnék elkészíttetni a 
tablóképeket és a tablót. Hozzátette, hogy a cég az alapítvány részére 10 vagy 12,5%-át a 
bevételének az alapítvány részére átadja. 
 
Szalatnai Éva igazgatóhelyettes azt kérdezte, hogy amennyiben náluk hét 1. osztályos már 
igényelt máshonnan fényképet, akkor azt is vissza kellene mondani? 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy az lévén, hogy az a megállapodás ennek a 
szerződésnek a megkötése előtt jött létre, és nem egy nagy létszámú megrendelés, így azt 
még lehet teljesíteni. 
 
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: 
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269/2011. (VIII. 23.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, 
Sport és Ifjúsági Bizottsága megtárgyalta a hatvani önkormányzati fenntartású 
nevelési-oktatási intézményekben történő portré fényképezés lebonyolításáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot ajánlja a képviselő-
testületnek elfogadásra. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani 
önkormányzati fenntartású  nevelési-oktatási intézmények intézményvezetőit 
felhatalmazza a határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására a 
Creator Kft.-vel (székhely: 1164 Budapest, Cinkotakert u. 12.) a 2011-2012. 
nevelési év, tanév során portré fényképezés lebonyolítására vonatkozóan.  

 
Határidő: 2011. október 31. (a szerződés aláírására) 
Felelős: a nevelési-oktatási  intézmények vezetői 

 
5. napirend: Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. IV. 1.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott pályázatok kiírásáról 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke ismertette a napirendet. 
 
Simon Attiláné óvodavezető azt kérdezte, hogy jelent-e kizáró okot, ha az első félévben 
már pályáztak és nyertek? 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy nem jelent kizáró okot, ha már pályázott 
korábban, a második félévben ettől függetlenül ismét pályázhat. 
 
Kovács János irodavezető elmondta, hogy a pályázatok kapcsán az önkormányzati 
rendeletben foglaltaknak megfelelően kell eljárni, így kérte, hogy a pályázók mindig 
olvassák el a rendeletet és annak megfelelően nyújtsák be a pályázatukat. 
 
Kondek Zsolt a bizottság tagja azt kérdezte, hogy az első félévben a hegyőrség által 
benyújtott pályázat elutasításának mi volt az oka? 
 
Tarsoly Imre a bizottság elnöke elmondta, hogy a hegyőrség nagyobb összeget kapott 
közvetlen támogatásként a működésre.  
 
További kérdés, vélemény nem hangzott el. 
 
A bizottság elnöke javasolta a bizottság tagjainak az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslat támogatását. 
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A bizottság egyhangúlag 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
 
270/2011. (VIII. 23.) számú Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsági határozat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága 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 civil szervezetek 
támogatására létrehozott Önszerveződő, öntevékeny közösségeket támogató 
keret, az Ifjúsági keret, a Sportfeladatokat, célokat támogató keret és a Kisebbségi 
keret pályázati felhívását jelen határozat 1 - 4. számú mellékletei szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2011. szeptember 15. (a pályázati kiírások közzétételére) 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke az Intézmény-

felügyeleti Iroda útján. 
 
 
A bizottság elnöke megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és 15:25 órakor bezárta a 
nyílt ülést. 
 

k.m.f. 
 
 

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


