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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának, 2011. 
április 14-én, 8.30 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság munkaterv szerinti ülése 
 
dr. Bognár László elnök köszönti a bizottság tagjait, az intézményvezetőket, a megjelent 
vendégeket és a hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést 
megnyitja.  
  
A bizottság határozatképes – 5– bizottsági tag jelen van.  
 
Az elnök kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, felvetése az ülés napirendjével kapcsolatban.  
 
Dr. Bognár László: Javasolja a napirendek módosítását az alábbiak szerint: a „Támogatási 
kérelmek elbírálása” című napirendi pontot a bizottság, a tárgyalás utolsó napirendjeként 
tárgyalja.  
 
 
 
Tervezett Napirendi Pontok:  

 
1. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény II. 

félévi tantárgyfelosztása, művészetoktatási tantárgyfelosztás, I. félévi 
beszámolója 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

2. Huzella Tivadar Általános Iskola I. félévi beszámolója 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

3. Huzella Tivadar Általános Iskola és a Kastély Központi Óvoda Alapító 
Okiratainak módosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 
 

4. Önkormányzati fenntartású óvodák nyári óvodai ellátásról 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester 
 

5. Támogatási kérelmek elbírálása 
Előterjesztő: dr. Bognár László elnök 
 

6. Egyebek 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontok sorrendjét. 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézet II. félévi 
tantárgyfelosztása, művészetoktatási tantárgyfelosztás, I. félévi beszámolója 

2. Huzella Tivadar Általános Iskola I. félévi beszámolója 
 

 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy a bizottság az 1. napirendi pontot és a 2. napirendi 
pontot együtt tárgyalják.   
 
Kis-Simon László: A két önkormányzati fenntartású iskola eredményei, félévi 
beszámolója hasonló. A Németh László Általános Iskola és a Huzella Tivadar Általános 
Iskola egészséges elégedetlenséggel tekint az elmúl félévre. Az iskolák tanulmányi 
átlagában, szorgalom tekintetében hasonló adatokat mutat. A 4.1-es tanulmányi átlag nem 
ad okot az elégedetlenségre. Az iskolák a szocializáció tekintetében, az országos 
tendenciákat figyelve, az országos átlagtól eltérnek. Az iskoláknak vannak tervei ennek 
megoldására. A Huzella Tivadar Általános Iskolában végzett elégedettségi mérésben 
résztvevők 70-71%-a jó minősítést adott az iskolának, ami azt mutatja, hogy az iskola jól 
teljesít. Mind a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
mind a Huzella Tivadar Általános Iskola őszinte beszámolót adott be, érzékelik az 
esetlegesen felmerülő problémákat és megpróbálják azokat megoldani. Gratulál az 
intézmények szép munkájához.  
 
Czadró József: Kérdése, hogy a munkáltatónak van e módja a pedagógusok 
adminisztrációs munkáiban segítséget nyújtani. A pedagógusoknak nagyon sok 
adminisztrációs munkát kell végezniük. A bizottságnak le kell csökkentenie a beszámolók 
terjedelmét, vagy meg kell adni az intézményeknek a lehetőséget, hogy bizonyos 
területektől csak annyit írjon megvalósult, folyamatban van, esetleg nem valósult meg a 
kitűzött cél. A munkáltatónak és a bizottságnak is kell gondolkodnia, hogy az elvárások 
csökkentésével segítheti a pedagógusok munkáját. Az intézmények beszámolóját jó volt 
olvasni. A bizottságnak tárgyalnia kell, hogyan tud segíteni az intézményeknek abban, 
hogy az adminisztráció csökkenjen.   
 
Dr. Bognár László: Az intézményeknek a beszámolót kötelező benyújtani. A 
pedagógusoknak valóban sok adminisztrációs feladatot kell ellátniuk. A hivatal oktatási 
referensével át kell beszélni, hogy a munkáltató miben tudna segíteni a pedagógusok 
adminisztrációjának csökkentésében. 
  
Farkas Márton: Az önkormányzat elvárja az intézményektől, hogy jó beszámolót 
készítsen. Mindkét intézmény nagyon szép és átgondolt beszámolót nyújtott be. A 
tanulmányi átlagok mindét iskolánál elégedettségre adnak okot. A magatartás és a 
szorgalom 3.5 – 5.0 tanulmányi átlag között mozognak. A két intézmény között 
egészséges verseny alakult ki. Nagyra értékeli a beszámolókat. Gratulál az 
intézményeknek. Jó hírnevű iskola mindkettő. A tanulók magatartásának javításába több 
energiát kell fektetni. Az iskoláknak hatniuk kell a gyermekek magatartásra. Az 
intézmények nagyon szép munkát végeztek, az elvégzett munkáért csak dicsérni tudja 
őket. Megköszöni az iskolák munkáját.   
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Horváth Ferenc: Nagyon megtisztelőnek tartja az elmondottakat. Megköszöni a 
bizottságnak a dicsérő szavakat.   
 
Kis-Simon László: Az iskolák megnövekedett adminisztrációnak kérdésével kapcsolatban 
elmondja, nem a féléves beszámoló elkészítése jelent ekkora megterhelést, hanem az 
iskolában folyó napi adminisztráció. Elmondja, hogy a régi rendszerben a pedagógusnak 1 
óra úgynevezett eszmei túlórája volt, minek keretében az adminisztrációval foglakozott. A 
Pedagógiai Szakszolgálatnak le kell adminisztrálni, hogy az adott napon hány gyermekkel 
foglakozott, milyen foglakozást tartott. 
 
Dr. Bognár László: A beszámoló elkészítésével az intézmények törvényi kötelezettségüket 
teljesítették. A beszámolókat mind tartalmilag, mind formailag megfelelőnek találja.   

 
 
 

23/2011.(IV.14.) KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága ügy dönt, 
hogy a  

• Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2010/2011 II. félévi tantárgyfelosztását jóváhagyja; 

• Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2010/2011 II. félévi művészetoktatási tantárgyfelosztását jóváhagyja.  

       
    Határidő: azonnal 
    Felelős: Lukács Istvánné igazgató 
 
 
A bizottság - 5  -  igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 

24/2011.(IV.14.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy a 
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011 I. félévi 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lukács Istvánné igazgató    
 
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
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25/2011.(IV.14.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága ügy dönt, hogy a 
Huzella Tivadar Általános Iskola 2010/2011 I. félévi beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Horváth Ferenc igazgató 
 
 
A bizottság – 5 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta.  
 
 
 
 

3. Huzella Tivadar Általános Iskola és a Kastély Központi Óvoda Alapító 
Okiratainak módosítása 

 
 

Dr. Nagy Atilla: Elmondja, hogy az előterjesztés helyszíni kiosztásra készült, azonban sajnos 
nem készült el. Az előterjesztés a Huzella Tivadar Általános Iskola alapító okiratának 
módosítását, valamint a Kastély Központi Óvoda alapító okiratának módosítását tartalmazta 
volna. A Huzella Tivadar Általános Iskola alapító okiratában az iskola profiljába be kell 
építeni a kéttannyelvű képzést. A Művelődési Ház alapító okiratában formális módosítás 
szükséges. 
 
 
Az előterjesztés hiányában a bizottság – 5 - igen, egyhangú szavazattal úgy dönt, hogy 
leveszi napirendjéről a „Huzella Tivadra Általános Iskola és a Kastély Központi Óvoda 
Alapító Okiratainak módosítása” című napirendi pontot.  

 
 

A Huzella Tivadar Általános Iskolánál a szakfeladat módosítása szükséges, továbbá az iskola 
elnevezése változna.  
A Kastély Központi Óvoda esetében a férőhelyek bővítése, valamint a sajátos nevelési igényű 
gyermekek ellátását kell az alapító okiratban felvezetni.  Elmondja, hogy jelenleg 12-13 SNI-s 
gyermek jelentkezett az intézménybe, azonban maximum 9 sajátos nevelési igényű gyermeket 
tud az intézmény ellátni. Mindenképpen lesz olyan gyermek, akit nem tudnak elhelyezni. 
Valószínűleg az önkormányzat megkéri azokat a szülőket, akiknek a gyermeke -  SNI-s 
gyermeke -  már valamelyik intézményben ellátásban részesül, esetleg már nagycsoportos, 
hogy ha lehet maradjon abban az intézményben.   

 
 

 
4. Önkormányzati fenntartású óvodák nyári ellátásáról 

 
 
Dr. Bognár László: dr. Pintér György alpolgármester terjesztette az anyagot a bizottság elé.  
Az előterjesztés az óvodák nyári szüneteltetésről szól. A bizottság korábban 23/2011.(III.10.) 
sz. határozatában döntött az óvodák nyári leállásáról. Alpolgármester úr véleménye szerint a 
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határozat nem elég pontos, ezért a határozat módosítását kéri, a konkrét időpont 
megjelölésével.  
 
Karaszek Ernőné: Mindkért óvoda nevében, kéri a bizottságot, hogy az óvodák nyári 
leállásának időtartama 2011. június 15. – 2011. augusztus 31.  közötti időszak legyen, az 
iskolai tanév befejezésével egyidőben.   

 
Szabó Zsófia: Mind a Kincsem Óvoda, mind a Kastély Központi Óvoda nevében szeretne  
állásfoglalást kérni a bizottságtól. 2011. decemberében a két ünnep közötti időszakban 4 
munkanap lesz. Kéri a bizottságot, hogy engedélyezze a ünnepek közötti munkanapokra a két 
intézmény bezárását. Elsősorban takarékossági szempontból kérik az intézmények bezárását.  

 
Dr. Bognár László: Kéri az intézményvezetőket, hogy kérelmüket írásban jutassák el a hivatal 
oktatási referenséhez. 

 
 

26/2011.(IV.14.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága 
23/2011.(III.10) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága támogatja a 
Kincsem Óvoda és a Kastély Központi Óvoda kérelmét, miszerint – a korábbi évek 
gyakorlatával összhangban – 2011. június 15. – 2011. augusztus 31. között, a főállású 
anyák, GYES-en, GYED-en lévők, valamint a munkanélküli szülők gyermekei lehetőség 
szerint ne vegyék igénybe az óvodai ellátást.  
 
Határidő: 2011. június 1.  
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
         Szabó Zsófia intézményvezető 
         Karaszek Ernőné intézményvezető 
 
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatmódosítást.  
 

 
Az elnök szünetet rendel el.   
 
 
 
5. napirendi pont: Egyebek  
 
 

• Pedagógiai Szakszolgálat ellenőrzése: 
 
Kis-Simon László: Elmondja, hogy a bizottság által korábban bekért, személyre szóló 
órarendjét áttanulmányozta. Véleménye szerint a bizottság egy politikai testület, szakmai 
ellenőrzést nem végezhet. Az intézmények és a fenntartó között nem volt úgynevezett 
összekötő, a hivatal ezért hozta létre az oktatási referensi álláshelyet. A referens feladata az 
intézmények diszponálása. Az ellenőrzés legegyszerűbb módja, ha a Pedagógiai 
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Szakszolgálatnál dolgozó pedagógusok órarendje, mind a hivatal oktatási referensénél, mind 
pedig az intézmények vezetőinél megtalálható lenne. Az ellenőrzés egyszerűvé válik, van-e 
foglakozás, a pedagógus és a gyermek jelen van-e a foglakozáson. Az oktatási referens 
felhívja az intézményt, hogy a szakszolgálatnál dolgozó pedagógus megjelent-e az 
intézményben.   
 
Dr. Bognár László: A Szakszolgálat mely tevékenysége legyen ellenőrizve? A bizottság 
szerint mik a leginkább ellenőrizendők?  
 
Kis-Simon László: A Szakszolgálat minden területe ellenőrzésre szorul.  
 
Dr. Bognár László: Felkéri a hivatal jegyzőjét, valamint az oktatási referenst, hogy a 
Pedagógia Szakszolgálatot ellenőrizze.  
 
Farkas Márton: Egyetért az elnökkel. A bizottság nem politikai bizottság, hanem 
szakbizottság. Egyetért azzal, hogy ne a bizottság tagjai ellenőrizzék az intézményeket. A 
Szakszolgálat pontosan határozza meg, hogy melyik pedagógus, melyik intézményben, 
melyik helyiségben, mikor, milyen foglakozást tart. A bizottságnak továbbra is legyen joga az 
ellenőrzésre.   
 
Dr. Bognár László: A bizottság ellenőrzési joga megmarad, a hivatal, mint közvetítő vesz 
részt az ellenőrzésben. 
 
Czadró József: Kérdése, hogy az  a gyermek, aki foglakozásra van előírva, a foglakozáson 
viszont nem jelenik meg, mit csinál és ezt miért nem veszik észre a pedagógusok?  
 
Kis-Simon László: A foglakozások általában a délutáni vannak. A gyermekeket nehéz 
ellenőrizni. Sok gyermek nem iskolaotthonos, vagy visszamegy a délutáni foglakozásra, vagy 
nem. Az ellenőrzést nem a bizottság, hanem a kapcsolattartónak kell ellenőriznie. A hivatal 
oktatási referense nem szakmai ellenőrzést fog folytatni, hanem hogy ténylegesen 
megvalósulnak-e a foglalkozások. A szakmai munkát szaktanácsadó foglakoztatásával, illetve 
szakfelügyelet segítségével lehet ellenőrizni.   
 
Czadró József: A különféle foglakozások esetében is a következetesség a legfontosabb. A 
gyermekeknél nagyon lassan lehet a fejlődést kimutatni. A pedagógusnak jelenéti naplóban 
kell vezetnie, hogy megjelent-e a gyermek a foglakozáson.  
 
 
 

    27/2011.(IV.14.) sz. KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a jegyzőt, 
hogy az óvodai és iskolai kihelyezett helyszínen, a Pedagógiai Szakszolgálat által tartott 
foglalkozások ellátási adatait, statisztikáit tegye elérhetővé a Polgármesteri Hivatal oktatási 
referensénél.  
A jegyző továbbá tekintsen be a Pedagógiai Szakszolgálat foglakoztatási naplójába, valamint 
ellenőriztesse azt.   
 
Határidő: 2011. május 10. 
Felelő: dr. Szinay József jegyző 
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A bizottság - 5 - igen egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
5. napirendi pont: Egyebek  
 
 

• Önkormányzati fenntartású intézmények ellenőrzése:   
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy az önkormányzati fenntartású iskolák tanulóinak 
lakhelyei ellenőrizve lettek. Javasolja az óvodák ellenőrzését is. Az óvodai ellátásban 
részesülő gyermekek körében kerüljön összeírásra a nem gödi lakhellyel rendelkező 
gyermekek létszáma. A bizottság kérje be az óvodáktól az „idegen” gyermekek létszámára 
vonatkozó adatokat.  
 
 
 
                                            28/2011.(IV.14.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága felkéri a jegyzőt, 
hogy az önkormányzati fenntartású óvodákban a nem gödi, illetve a nem neveleki lakhellyel 
rendelkező gyermekek létszámára vonatkozó adatokat az intézmények vezetőitől bekérje. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Szinay József jegyző 
 
 
A bizottság - 5 - igen, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  

 
 
 

6. napirendi pont: Támogatási kérelmek elbírálása 
 
 
Czadró József: A támogatási kérelmeket meg kell szűrni, hogy csak azok a kérelmek 
kerüljenek a bizottság elé, melyek ténylegesen a bizottság hatáskörébe tartoznak.   

 
dr. Nagy Atilla: Át lettek tekintve. A Civil Tanács átnézte, és a kiválogatta azokat a 
kérelmeket, melyeket támogatna. A többi kérelmet, tárgyuk szerint a bizottságok felé 
szignálták.  
  
Czadró József: Nem javasolja támogatni Mark Wander nyáron megjelenő könyvének, 
hangoskönyv változatának megjelentetését.  
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy Suput János – Délszláv együttes felállításra benyújtott 
kérelmét, a Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogassa. A Gödi Süteményes és Kenyeres 
könyv megjelentetését nem javasolja támogatni. A Fétis Crossfutás és Hagyományőrző Nap, 
eddigi rendezvényeire támogatást kapott az önkormányzattól. Támogatási kérelmet nyújtott 
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be Zsezserán Jánosné és Kocsis Katalin óvónők, iskolai tanulmányik elvégzéséhez kérnek 
támogatást.   
 
Kis-Simon László: Az önkormányzatnak nem érdeke támogatni a képzést, teljes egészében 
önérdekük az iskola elvégzése. Javasolja, hogy a Németh László Általános Iskolának 80.000 
Ft támogatást nyújtson a bizottság. A Huzella Tivadar Általános Iskola figyelmét is fel kell 
hívni a támogatási kérelem benyújtására.    
 
Dr. Bognár László: Elmondja, hogy szóban tájékoztatja az iskolákat a támogatási kérelem 
benyújtásáról.    
 
Czadró József: A Németh László Általános Iskola és A.M.I., Fúvószenekari Szakmai Táborra 
nyújtotta be kérelmét. A Huzella Tivadar Általános Iskola részére 80.000 Ft támogatást 
javasol.   
 
Sipos Richárd: A Fúvószenekar Szakmai Táborához 100.000 - 150.000 Ft támogatást javasol.   
 
Dr. Bognár László: A Fétis Crossfutás és Hagyományőrző Nap rendezvényt javasolja 
támogatni. A Fétis rendezvény minden évben megrendezésre kerül, nívós verseny, komoly 
szervezési munkát igényel. 350.000 - 600.000 Ft támogatást javasol.   
 
Sipos Richárd: A Fétis rendezvényére 250.000 Ft támogatást javasol.  
 
Czadró József: A rendezvény megrendezéséhez 300.000 Ft támogatást javasol.  
 
Dr. Bognár László: Javasolja a Gödi Szkandersport SE versenyeinek támogatását.   
 
Czadró József: A Gödi Szkandersport SE gödi edzőtáborának teljes költsége 300.000 Ft, 
javasolja az összeg átvállalását.   
 
Sipos Richárd: Javasolja, hogy a gödi edzőtábort támogassa az önkormányzat.  
 
Dr. Bognár László: 200.000 Ft támogatást javasol a Szkandersport SE gödi edzőtáborának 
megrendezéséhez.  
 
Czadró József: A Szkandersport SE két támogatási kérelmet nyújtott be. 
 
Kis-Simon László: A Szkandersport SE által benyújtott két támogatási kérelemre, összesen 
200.000 Ft támogatást javasol.   
 
Dr. Bognár László: Javasolja, hogy amennyiben a 2016 Kazahsztáni VB megrendezését 
elnyeri Göd városa, a bizottság támogatja a megrendezését.   
 
Dr. Nagy Atilla: Javasolja, hogy polgármester úrtól kapjon szándéknyilatkozatot arról, hogy 
amennyiben Magyarország elnyeri a 2016-os VB megrendezésének jogát az önkormányzat 
támogatja a verseny megrendezését.   
 
Dr. Bognár László: Támogatási kérelmet nyújtott be a Gödi Sirály Közhasznú Egyesület. Az 
egyesület fő tevékenységi köre a röplabda. Az ide évben gyermekfoci kupa, foci kupa, 
röplabda kupa és egyéb tömegsport megrendezését szeretnék megvalósítani.  
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29/2011.(IV.14.) KOSB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága az alábbi civil 
szervezeteket, illetve személyeket támogatja: 
 
 Kérelmező neve/Támogatási cél megnevezése Elnyert támogatási összeg 
1. Mark Wander - Jótékonysági célú hangoskönyv           

                          megjelentetése 
0 Ft 

2. Csabai Márk  - Jótékonysági célú hangoskönyv  
                        megjelentetése 

0 Ft 

3. Gödi Ifjúsági Fúvószenekar – Fúvószenekari  
                                                szakmai tábor  

150.000 Ft 

4. Göd Városi Polgárőrség KKE. – „Virágos – porta”  
                                                     rendezvénysorozat  

0 Ft 

5. Suput János – Délszláv Együttes felállítása 0 Ft  
6. Zsezserán Jánosné – BME Közoktatási vezető és  

                                  szakvizsga 
0 Ft 

7. Kocsis Katalin – BME Közoktatási vezető és  
                           szakvizsga 

0 Ft 

8. Gödi Sirály Közhasznú Egyesület – Gödi  
                                                          tömegsport 

100.000 Ft 

9. Fétis Kereskedelmi Kft. - Gödi XI. Fétis Crossfutás   
                                          és Hagyományőrző Nap 

300.000 Ft – elszámolható 
költség: a Fétis Crossfutás 
2011. évi költségtervezetében 
szereplő – beérkeztetés + 
rajtszám felmerülő 
költségeire 

10. Bán Kristóf Tamás – Edzőtábori támogatás  0 Ft 
11. Vajda Ágnes – Gödi süteményes és kenyeres könyv 0 Ft 
12. Pap Médea Rebeka – Kiemelkedő teljesítményt  

                                   nyújtó sportoló támogatása 
0 Ft 

13. Gödi Szkandersport SE – edzőtábor és nemzetközi      
                                          versenyek 

200.000 Ft – elszámolható 
költség:  a kérelemben 
megjelölt „2011. augusztus 6. 
Edzőtábor Gödön” 
kapcsolatos kiadások.  
A támogatás folyósítása, a 
korábban elnyert támogatási 
összeg elszámolása után 
történhet.  

14. Magyar Szkander Szövetség – Gödi Szkandersport 
SE – gödi versenyek, Kazahsztán VB 

Támogatásban részesíti az 
egyesületet, abban az 
esetben, ha a Kazahsztán 
VB-n Magyarország elnyeri a 
2016-os Szkander VB 
megrendezésének jogát.   

15. Németh László Általános Iskola és A.M.I. – 
rendezvények szervezése, lebonyolítása 

80.000 Ft 
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A támogatás folyósítása kizárólag támogatási megállapodás megkötését követőn vehető fel. 
Fedezete: A Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2011. évi pénzügyi kerete  
 
 
Felelős: dr. Pintér György alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A bizottság – 5 – igen egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.  
 
 
 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett az elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést 

bezárja.  
 
 
 
             K.m.f. 
 
 
 
 
  Dr. Bognár László     Kádár Benigna 
   elnök             jkv. 
 


