
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 

Bizottságának 2017. november 28-án a Városháza emeleti nagytermében 1500 órai 
kezdettel megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Tarsoly Imre bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt bizottsági tag 
 Kocsis Attiláné bizottsági tag  
 Dr. Freili Géza bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági elnökhelyettes 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Lukács László osztályvezető 
 Monori Géza a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület elnöke (késve 

érkezett) 
 Soós Péter a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület elnöke 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta Kondek Zsolt bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
152/2017. (XI. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága 2017. november 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N a p i r e n d: 
Ny í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2017. évi működéséről 
 

 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

2. Beszámoló az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 

 
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 Előadó a 2-3. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
4. Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ fejlesztési tervének véleményezéséről 
 
5. Előterjesztés az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” részére 

nyújtott támogatás, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának 
engedélyezéséről 

 
6. Előterjesztés a Grassalkovich Énekegyüttes Kulturális Egyesület részére nyújtott támogatás, 

támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
 Előterjesztő az 1-6. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

Előadó a 4-6. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

7. Egyebek 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés felsőoktatási ösztöndíjszerződés módosításáról 
 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a kiemelt sportegyesületek 2017. évi működéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Pozitív, hogy ezek a sportegyesületek nagyon sok embert megmozgatnak. Az egésznek az a 
lényege, hogy egészséges életmódra neveljenek. Eredmények már nem annyira biztos, hogy 
vannak, de ez sok tényezőtől függ, országos szinten nagyon sok pénz kell hozzá. A foci sajnos nem 
úgy teljesít, pedig pénz van, pálya van, nem tudom, hogy miért van ez így. Az úszóegyesületnél 
látom a legjobb eredményeket. Nagyon nagy munka van mögötte. Országos szinten a 40. helyen 
vannak az úszóegyesületek között. Vannak gyerekek, akik nagyon jól szerepelnek és nagy 



 

  

3

tehetségek. Emellett nagyon jó közösségformáló, összetartó egyesületek. Várom a további jó 
eredményeket. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
A fociban egy csapat 11 tagból áll, a ping-pongban meg háromból. 11 jó játékost nehezebb találni, 
kinevelni, mint egy kisebb csapatjáték tagjait. Az, hogy az NB III.-ból kiestünk, az is eredmény. Ez 
az egyesület az alapoknál kezdve csinál egy felfutást és elég szépen halad felfelé. A táblázatban meg 
lehet nézni, hogy most már több mint 500 sportoló van kint hetente a pályán, akiket versenyeztetni 
kell. A foci elég költséges, mert 11 játékosnak kell szerelést biztosítani. Nem mindegy, hogy hány 
főt kell utaztatni. Fenn kell tartani egy pályát. Nem csak az öltözőt kell fűteni, hanem meleg vizet 
kell előállítani ennyi embernek, plusz a gyerekeknek. Ez szinte egy sportcsarnok üzemeltetése, 
hiszen a játékteret ott sem igazán kell fűteni, hiszen mozognak az emberek. Viszont a kézilabda 
csarnok egy iskola része. Míg az iskolák ingyen használják a sportpályát, tehát a sportpályára kijövő 
iskolák nem fizetnek a használatért. A tankerület nem hajlandó fizetni egy forintot sem, de a pályát 
használják. Ha csak egy ember egy flakont visz ki, akkor elképzelhető, hogy egy 200 fős 
rendezvény után mekkora költség ennek az elszállítása. 
 
Dr. Freili Géza bizottsági tag 
A hatvani foci olyan, mint az országos. 
 
Kondek Zsolt bizottsági tag 
Én mást látok. Más sportokban, mint például egy lövő, vagy futó, aki egyedül van, sokkal olcsóbb 
finanszírozni a versenyeztetését, még, ha esetleg olimpiára is készítjük fel, mint egy egész csapat 
esetében, hiszen 15 mérkőzésen ki kell állni ennek a csapatnak. Ez a csapat most Eger és 
Felsőtárkány mögött 2 ponttal a 3. helyen zárta a tabellát.  
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
Szakmailag nagyon nehéz egy csapatjátékot egy egyéni sportággal összehasonlítani. Közel 40 évet 
versenyeztem, dolgoztam benne, most is dolgozom edzőként is. Egy gyerek kinevelése is nagyon 
sok pénzbe kerül, de csak, hogy egy gyereket emeljek ki, Soós Gabriella már ott tart, hogy 
diákolimpiai bajnok. A megyei díjátadón már több éve az osztálytársával, Tóth Bendegúzzal 
szerepelnek. Nagyon nehéz párhuzamot vonni más sportággal. A mi számunkra, edzők, testnevelők 
számára mindegyik értékes, hiszen nem cselleng a városban, hanem egy nagyon komoly 
háttérmunka folyik, hogy ők sikereket érjenek el, és tovább haladjanak. 
 
 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 

 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
153/2017. (XI. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kiemelt sportegyesületek 
2017. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Népkert) 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. december 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
154/2017. (XI. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kiemelt sportegyesületek 
2017. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Boldogi úti MÁV Sporttelep) 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. december 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
155/2017. (XI. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kiemelt sportegyesületek 
2017. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Góliát Diáksport Egyesület (székhely: 
3000 Hatvan, Szabadság út 13.) 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. december 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
156/2017. (XI. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kiemelt sportegyesületek 
2017. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szabadidősport Egyesület Atlétika 
Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2017. évi működéséről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. december 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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157/2017. (XI. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kiemelt sportegyesületek 
2017. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Triton Triatlon Club 60 SE, valamint az 
egyesület Kosárlabda Szakosztálya (székhely: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 13.) 2017. évi 
működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. december 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
158/2017. (XI. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kiemelt sportegyesületek 
2017. évi működéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Úszó Klub Sportegyesület (székhely: 
3000 Hatvan, Bocskai István utca 22.) 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. december 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Elkészítettük az I-III. negyedévről szóló beszámolót szeptember 30-ával bezárólag a pénzügyi 
teljesítéseket az önkormányzat és az intézmények tekintetében. Ezek alapján elmondható, hogy amit 
a rendeletben elfogadott a képviselő-testület, azt év végéig az önkormányzat teljesíteni tudja. A 
bevételek jelenleg 76,6 %-ban teljesültek, év végéig várhatóan 100%-ban teljesülni fognak. Kiadási 
oldalon a működési kiadások az időarányosnak megfelelően alakultak. Az intézményvezetőkkel 
áttekintettük a negyedik negyedévet, szerintük is az ő költségvetésük a működést garantálja. 
Fejlesztési oldalon van lemaradás, mert zömében a negyedik negyedévben kerülnek kifizetésre a 
pénzügyi teljesítések, a fizikai teljesítések után.  
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
159/2017. (XI. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2017. I-
III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. I-III. negyedévi 
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel 
együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
160/2017. (XI. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ fejlesztési tervének véleményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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Dr. Freili Géza bizottsági tag 
Ennek a tervnek a nagy része országos, 5 évre tekintve. Érdekes volt számomra a demográfiai 
adatok összehasonlítása. A tervben általánosságban van benne minden, de Hatvanra vonatkozóan ki 
kell szűrni belőle az információkat. Szerintem túl sok az általánosság, ez a hiányossága a tervnek, 
de nem látok túl nagy problémát a hatvani iskoláknál.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
161/2017. (XI. 28.) sz. oktatási, művelődési, sport és ifjúsági bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottsága Horváth Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Tankerületi 
Központ fejlesztési tervének véleményezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ 
2017-2022 időszakra szóló Fejlesztési Tervét és az abban foglaltakkal nem ért egyet. 
A Képviselő-testület a tervvel kapcsolatosan az alábbi észrevételt, javaslatot teszi: 
A hatvani köznevelési intézményekre vonatkozóan a Hatvani Tankerületi Központ a Fejlesztési 
Tervben határozzon meg konkrétabb stratégiai célokat, feladatokat, amelyek teljesítésével a 
köznevelés helyzetében, a gyermekek, tanulók érdekeit maximálisan szem előtt tartva jelentős 
előrelépés, színvonalemelkedés valósulhat meg. 
 
Határid ő: 2017. december 1. (a véleményezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés az „Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” részére 
nyújtott támogatás, támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Tarsoly Imre bizottsági elnök 
A bizottság dönt a civil alap pályázatokról az egyesületek, civil szervezetek esetében. Ha nem úgy 
alakul a bevételük, mint tervezték, mert például nem ad annyi támogatást egy vállalkozó, akkor 
előfordul, hogy nem tudják megvalósítani az elérni kívánt célt. Ilyenkor kérnek módosítást és a 
bizottság engedélyezi részükre a támogatási céltól való eltérést.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
162/2017. (XI. 28.) sz. 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 szerint átruházott hatáskörében eljárva 
engedélyezi az „Alapítvány a hatvani I. István Általános iskola támogatására” (3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 8.) részére a Civil Alapból nyújtott, Egészséges életmódra nevelés a Hatvani 
Szent István Általános Iskolában című pályázatára nyújtott támogatásnak az Alapítványnak a Civil 
Alap II. félévében elnyert, az Államalapító királyunk, Szent István dicsősségére című pályázatának 
a megvalósítására elnyert felhasználását. 
 
Határid ő: 2017. november 30. 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Grassalkovich Énekegyüttes Kulturális Egyesület részére nyújtott támogatás, 
támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
163/2017. (XI. 28.) sz. 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 szerint átruházott hatáskörében eljárva 
engedélyezi a Grassalkovich Énekegyüttes Kulturális Egyesület (3000 Hatvan, Zrínyi u 19.) részére 
a Civil Alapból nyújtott, Zenei világnapi koncertre, a koncert megszervezésére, vendéglátásra, 
karácsonyi koncertre, vidéki fellépések támogatására, útiköltségre vonatkozó támogatásnak a 
támogatási céloktól történő felhasználását és az egyesület részére új fellépő ruhák vásárlását. 
 
Határid ő: 2017. november 30. 
Felelős: az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Egyebek 
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Tarsoly Imre bizottsági elnök: 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 
nyílt ülését befejezettnek nyilvánította, zárt ülést rendelt el. 

 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

K.m.f. 
 
 
 Kondek Zsolt Tarsoly Imre 
 Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági  
 Bizottság Bizottság      
 tagja elnöke 


