
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Sport Bizottságának 2008. október 8-án a Polgármesteri 

Hivatal hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:  Sport Bizottság rendes ülése 
 
 
Sándor István nincs jelen. 
 
 
Pinczehelyi Tamás: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. 
 
Javasolja, hogy első napirendként a Bizottsághoz érkezett kérelmek, ügyiratok elbírálását, második 
napirendként a az államháztartáson kívüli juttatások szabályozását, harmadik napirendként a Bizottság  
fel nem osztott támogatási keretéről való döntést, negyedik napirendként pedig az egyebek részt 
tárgyalja meg a bizottság.  
 
 
A Bizottság egyhangú - 4 - igen - szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 

Napirendi pontok tárgysorozata: 
 

1.) A Bizottsághoz érkezett kérelmek, ügyiratok elbírálása 
Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 
 

2.) Az államháztartáson kívüli juttatások szabályozása 
Előadó: Dr. Nagy Atilla 
 

3.) Döntés a Bizottság fel nem osztott támogatási keretéről 
Előadó: Pinczehelyi Tamás elnök 

 
4.) Egyebek 

 
 
1. napirend tárgyalása: 
 
Pinczehelyi Tamás: A Gödi SE elnökének beterjesztése összesen 5 pontból áll, mint határozati 
javaslat. Ismerteti az 1. pontot. A GSE kéri az Önkormányzattól a hitel lejáratáig szóló jelzálogjog 
bejegyzéshez való hozzájárulást vagy a kezességet. Az önkormányzati készfizető kezesség komoly 
dolog, mellőzi a rájegyzést. A szerződést szeretné a GSE meghosszabbítani a hitel lejáratáig. Van-e 
kérdés az elnök úrhoz ezzel kapcsolatban? Ha nincs kérdés, akkor szavazás lesz. 
 
Dr. Horváth László: Az előkészítés ott áll, hogy két bank maradt, akivel tárgyalhatnak. A kamatot nem 
kell fizetni fél évig, csak utána kell elkezdeni törleszteni. A készfizető kezességét ő is többnek tartja, 
mint a jelzálogot. 41-42 millió Ft körüli az a két ajánlat, amit megkaptak. Az alsógödi pályán egymás 
mellett 2 pálya van, marad még egy hely, amit szeretnének kiépíteni. Zúzott kő az alaptalaj, extrudált 
fű kerülne kialakításra. Gyerekeknek is felnőtteknek is edzés-lehetőséget biztosítana. FIFA-előírásnak 
meg kell felelnie. A bővítésre való igény sem légből kapott. A Fradival írnak alá szerződést, minőségi 
javulást jelentene a műfű. A szándék az, hogy a tél át legyen hidalva. Nem közbeszerzéssel szeretnék 
megoldani. Átjelentkeznek ÁFA-körbe, valamennyi pénz visszajöhet belőle. 



Csányi József: Ez az összeg csak a pályákra vonatkozik? 
 
Dr. Horváth László: A pályákra és a világításra vonatkozik. Ki kell termelni, 80-100 gyerekkel több 
lesz másfél-két éven belül. A harmadik pálya nagy pályának számítana, a versenyeket meg tudnák ott 
szervezni. 
 
Pinczehelyi Tamás: Támogatja a műfüves pályát. Elég kevés lehetőség van ma még ilyenre, és jól ki 
lehet adni. Jó lenne, ha az Önkormányzat vállalná a készfizető kezességet, valóban lehetne fedezete az 
éves támogatási pénz, de benne van az üzleti rizikó lehetősége. A GSE vezetésének legyen egy közös 
állásfoglalása, hogy egy ilyen rizikófaktort vállalnak-e, elnökségi határozatot nyújtsanak be pótlólag. 
Van e kérdés? 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

19/2008. (X.8.) Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

javasolja, hogy a Gödi Sport Egyesület az alsó-gödi labdarúgópályán 2 db műfüves 
 pályát építsen, 20x40 méteres méretben, világítással, saját üzemeltetéssel, 

 és hogy ennek elősegítése érdekében az Önkormányzat kezességet vállaljon 
 max. 45 millió Ft értékben, és max. 2023. december 31-ig terjedően, 

 úgy hogy a Gödi Sport Egyesület viszont garanciát vállal az Önkormányzat felé a mindenkori 
 labdarúgást illető költségvetési támogatása mértékéig. A bizottság ennek érdekében 
 támogatja a Gödi Sport Egyesület jelenlegi bérleti szerződésének 2023.12.31-ig való 
 meghosszabbítását a jelenlegi feltételekkel. A határozat akkor emelkedik jogerőre,  

amikor a Gödi Sport Egyesület a kért iratokat benyújtja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: ismerteti a 2. pontot. A GSE a Bizottság támogatását kéri, hogy területcsere 
keretében 10 évre bérleti vagy használati jogot kapjon az Önkormányzattól a Kiserdőben a focipálya 
mellett található tisztáson, füves focipálya működtetése céljából. Cserébe a Rákóczi úton található 
sportpálya bérleti jogáról lemondana. 
 
Dr. Horváth László: Ők is egy helyen szeretnék a sportpályát bővíteni. Az Önkormányzattól egy 
támogató döntést szeretnének kapni. A területet körbekerítenék, biztosítanák az átjárást. A város 
továbbra is használhatná a rendezvények megtartására.  
 
Csányi József: Jó ötletnek tartja, ez a terület mindig is a sportot szolgálta. Jelezni kell valamilyen 
formában, hogy el van kerítve. 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

20/2008. (X.8.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

javasolja, hogy a Gödi Sport Egyesület területcsere keretében  
10 évre bérleti vagy használati jogot kapjon a Kiserdőben a focipálya 



 mellet található tisztáson, horpadáson, füves focipálya működtetése 
 céljából, az átmenő forgalom és a városi rendezvények 

 igényeinek elsődlegessége szem előtt tartásával, s cserébe 
 a Rákóczi úton található sportpálya bérleti jogáról lemondjon. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: ismerteti a 3. pontot. A GSE a Bizottság támogatását kéri, hogy területcsere 
keretében átadná a jelenlegi teniszpálya területét, ha cserébe az Önkormányzat egy hasonló műszaki 
állapotú 3 pályás salakos teniszpályát létesít az SE bérleti jogával.  
 
Dr. Horváth László: Az egyesületnek 2012-ig van szerződése. Nem a helyhez ragaszkodik, hanem 
szeretne egy tenisz helyet fenntartani.  
 
Dr. Nagy Atilla: Két terület merült fel: a felsőgödi sportpálya egy része és a Fácános, illetve annak a 
bővítése. El kell kezdeni. 
 
Csányi László: A felsőgödi sportpályát nem akarja megszüntetni az Önkormányzat, kihasználná  
sportlétesítmények létrehozására. A betonos részre tervezik az óvodát, ami 4 ezer m2 lenne. Mit szól 
ehhez a GSE? 
 
Dr. Horváth László: a Fácános területe ideális lenne az óvoda létesítésére. Örülnek az ovinak, de 
kapjanak helyette helyet máshol. A 3 teniszpálya a minimum. A területcseréhez partnerek. Nem 
ragaszkodnak sem a felsőgödi pályához, sem a teniszpályához, csak legyen helyette másik. 
 
Pinczehelyi Tamás: a pályázat a felsőgödi focipályára lett beadva, ideálisabb hely lenne Fácános.  
 
Csányi László: Szó sem volt arról, hogy ott megszűnik a sportpálya. Majd később megint 
megtárgyalhatják, hogy hogyan tovább. 
 
Pinczehelyi Tamás: Mennyibe kerül a három pálya? 
 
Watzke Gábor (Tenisz Szakosztály vezetője): Csak a három teniszpálya 17 millió Ft-ba kerül. 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
21/2008. (X.8.) sz. Sport Bizottsági határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 

 
javasolja, hogy területcsere keretében a Gödi Sport Egyesület a Rákóczi úti 

 teniszpálya bérleti jogáról lemondjon a város javára 2009. őszétől, 
 amennyiben a város ezen időpontra egy 3 pályás salakos teniszpályát 
 létesít a Gödi Sport Egyesület működtetésében, a jelenlegihez hasonló 

 műszaki állapotban. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 



Pinczehelyi Tamás: Kéri, hogy a 4-5. pontot tárgyalják egyben. Ismerteti a pontokat. A TESZ felé a 
GSE-nek tartozásai vannak, ami főleg terembérletekből tevődik össze. Még 10 millió Ft járna a GSE-
nek az Önkormányzattól, aki erről lemondana, ha ezeket a tartozásaikat jóváírnák. Támogatja-e a 
Bizottság, hogy a 4 millió Ft-os követeléssel szemben a GSE lemond a tartozásról?  
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
22/2008. (X.8.) sz. Sport Bizottsági határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 

 
javasolja, hogy a TESZ jelenleg fennálló követeléseit a Gödi Sport Egyesület felé,  

és az Egyesület követeléseit az Önkormányzat felé vezessék össze a  
Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság által meghatározott technikával. A fentiek  

megvalósulása esetén a Gödi Sport Egyesület a teljes 10 millió Ft-os követelését  
az Önkormányzattal szemben kielégítettnek fogadja el. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Dalnoki Tibor (Dunai Vízisport Alapítvány elnöke): Az ő szakosztályuknak nincs tartozása, viszont a 
Kosárlabda Szakosztálynak van. Szakosztályonként bontani kéne, hogy kinek van, kinek nincs 
tartozása.  
 
Pinczehelyi Tamás: Kell egy GSE állásfoglalás a tartozásról. 
 
Dr. Horváth László: Nemcsak a kosárlabdások tartoznak, hanem a kézilabdások és a labdarúgók is. 
Arányosítva vannak a bevételek és a kiadások, van kimutatás.  
 
Dalnoki Tibor: A kajakosoknál kemény munka folyik, hogy ki tudják gazdálkodni a pénzüket.  
 
Dr. Megyery Csaba: Zavar van a Kajak-Kenu Szakosztály vezetésében. Elszámolnak a szakosztályok 
egymás között.  
 
Pinczehelyi Tamás: a felvetett pontot felteszi szavazásra, azzal a kitétellel, hogy akkor emelkedik 
jogerőre a támogatás, ha a GSE hoz egy olyan írást, amit minden szakosztály aláírt, hogy megtörtént 
az elszámolás és egyetértenek.  
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
23/2008. (X.8.) sz. Sport Bizottsági határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 

 
kijelenti, hogy akkor emelkedik jogerőre az előző 

 határozat (22/2008), ha az érintett szakosztályoktól együtt 
 beérkezik egy közös megállapodás a Gödi Sport Egyesülettel. 

 



 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Dr. Horváth László: Köszöni szépen a Bizottság támogató szavazatait és munkáját. 
 
Pinczehelyi Tamás: Még négy támogatási kérelem van, amit el kell bírálni. A maradék pénzre még 
írjanak ki egy gyors pályázatot. A GSE következő kérelmének első pontjában a Kézilabda-, 
Kosárlabda- és Labdarúgó Szakosztály a terembérleti díjukhoz kérnek összesen 500.000,- Ft 
támogatást. A második pont szerint a Kajak-Kenu Szakosztálynak pedig 300.000,- Ft-ra lenne 
szüksége hajó vásárláshoz. Ezen kívül a Göd Kupa megrendezéséhez visszamenőleg szeretnének kérni 
100.000,- Ft-ot, mert a Pest megyei Sportbizottság annak idején elutasította a kérelmüket és most 
mínuszban vannak.  
 
Dr. Horváth László: A támogatási pénz nagy része terembérleti díjra megy el. Amit kérnek, az az 
elkövetkező szakaszra vonatkozik. A Göd Kupára a polgármester úr külön ígért támogatást. A hajót is 
használtan vennék meg, ahol lehet spórolnak. 
 
Csányi László: Azt javasolja, hogy a kajakosoknak adják meg a kért pénzt és a másik két csapatnak is 
adjanak valamit.  
 
Dalnoki Tibor: Kétszer is adtak be kérelmet. A Göd Kupára szoktak kapni 100.000,- Ft-ot. A mostani 
eset  kivételes, hogy még egyszer kérelemmel folyamodtak.  
 
Dr. Horváth László: Az 500.000,- Ft-ot attól teszik függővé, hogy megkapják-e a 10 millió Ft-os 
támogatást. Ne a GSE-től legyen elvéve a pénz. Az 1. pontot szeretné módosítani. Tegye tartalékba a 
Bizottság novemberig a pénzt. Ha nem kapná meg az éves 10 milliós támogatást a Sportegyesület, 
akkor kapja meg az 500.000,- Ft-ot.  
 
Pinczehelyi Tamás: A kajak-kenusok 2 kérelmet adtak be: 1: hajóvásárlási kérelem, 2: pótlólagos 
kérelem az augusztus 31-i sportnapra. Véleményt kér ehhez. 
 
Csányi László: Támogatja a Göd Kupát, jól megszervezték.  
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
24/2008. (X.8.) sz. Sport Bizottsági határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 

 
a Kajak-Kenu Szakosztály részére 300.000,- Ft támogatást biztosít, 

 a bizottsági keret terhére. 
 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
 
 



A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 
25/2008. (X.8.) sz. Sport Bizottsági határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 

 
a Dunai Vízisport Alapítvány részére a XV. alkalommal megrendezett 

Göd Kupa Kajak-kenu verseny lebonyolításához 100.000,-Ft támogatást 
biztosít utólag, a bizottsági kerete terhére. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Szeretné módosítani az 1. pontot.  
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

26/2008. (X.8.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

jóváhagyja a Gödi Sport Egyesület kérelmének módosítását. 
 Amennyiben a Gödi Sport Egyesület teljes mértékben megkapja  
az Önkormányzattól a 10 millió Ft-os támogatást, akkor elállnak 
 az 1. pontban részletezett kérelmüktől (a Kézilabda- Kosárlabda- 

 és Labdarúgó Szakosztályok terembérleti díjához kérnek támogatást 
 (200-200-100,- Ft értékben). Ha levonás történik az önkormányzati támogatásból, 

 akkor a Sportbizottság támogatja a kérelmüket. (A két fél megegyezésével.) 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: A Németh László Általános Iskola AMI Fiú Kézilabda Csapata sportmezek 
vásárlására kér 100.000,- Ft támogatást. 
 
Dr. Horváth László: Tősér Tibor nem jogosult képviselni a Németh László Általános Iskolát, ő nem 
vehet fel pénzt.  
 
Dr. Nagy Atilla: Adjuk vissza módosításra, hogy csak az iskolának tudjuk folyósítani a pénzt.  
 
Pinczehelyi Tamás: Az aljegyző úr javaslata, hogy adjuk vissza pontosításra, hogy a pályázó neve: 
Németh László Általános Iskola csapata, Tősér Tibor az edző.  
 
Dr. Nagy Atilla: Alá kell írni az igazgatónak a kérelmet. 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 



 
 

27/2008. (X.8.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

visszaadja hiánypótlásra a Németh László Általános Iskola 
 AMI Fiúk Kézilabda Csapatának - 100.000,- Ft összegű, sportmezek vásárlására 

 irányuló - kérelmét, hogy a pályázó  pontosítsa a képviseleti jogosultságát 
 
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: A Dunakanyar Sport Akadémia Egyesület kérelmét ismerteti. A Fogyatékosok 
Gödi Kupájának megrendezésére kérnek 40.000,- Ft támogatást. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

28/2008. (X.8.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a Dunakanyar Sport Akadémia Egyesület részére a Fogyatékosok 
 Gödi Kupája megrendezésére (mely 2008. november 7-én lesz 

 Gödön, a Kék Duna Klub Hotelben) 40.000,- Ft támogatást 
 biztosít, a bizottsági keret terhére. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás:A következő kérelmet Szűcs Attila és Wagner Bálint írták, akik 60.000,- Ft-ot 
kérnek a III. Kék Duna Kispályás Labdarúgó Kupa megrendezéséhez. Ismerteti az anyagot.  
 
Kollár Zalán: Ha ez nevezési díjjal egybekötött, akkor nem hiszi, hogy támogatást igényel. Nem 
minden csapat gödi. Ha helyi kötődésű lenne, akkor támogatná.  
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

29/2008. (X.8.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

Szűcs Attila és Wagner Bálint kérelmét –  melyben a 2008. november 22-23-án és 29-30-án 
megrendezésre kerülő III. Kék Duna Kispályás Labdarúgó Kupa lebonyolításához kérnek 60.000,- Ft -

ot – közpénzből nem tudja támogatni, mert megítélése szerint a rendezvény profit-orientált. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 



 
 
Pinczehelyi Tamás: A következő kérelmet a Gödi Kosárlabda Játékért Alapítvány adta be a 
Bizottsághoz. 230.000,- Ft támogatást szeretnének kérni labda és mez vásárlására. 
 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

30/2008. (X.8.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a Gödi Kosárlabda Játékért Alapítvány részére 170.000,- Ft 
 támogatást biztosít, a bizottsági keret terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
Pinczehelyi Tamás: Egy szóbeli előterjesztés következik. 100.000,- Ft támogatást kér Wágner László a 
„Belépés Családostul” rendezvénysorozata szervezésére. 
 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

31/2008. (X.8.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

a Piarista Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola  
„Belépés Családostul” 2008. évi rendezvénysorozatát 
100.000,-Ft-tal támogatja, bizottsági kerete terhére. 

Az összeget a rendezvény szervezője Wágner László veheti fel. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Pinczehelyi Tamás 
 
 
2. napirend tárgyalása: 
 
Pinczehelyi Tamás: Átadja a szót Dr. Nagy Atilla aljegyző úrnak. 
 
Dr. Nagy Atilla: A közpénzek folyósításáról kormányrendelet van. A közpénz hordozza magával a 
közjogi szabályokat. Szabályozna az igénytől a döntéshozatalig mindent. Ismerteti az anyagot. A 
bizottságok, amíg a takarójuk ér, addig nyújtózkodnak. Van egy olyan javaslat, hogy még idén a 
Bizottság összevárná a pályázatokat és jövőre szétosztaná a pénzt. Akik nem adták be időben a 
pályázatukat, azoknak a Civil Tanács keretéből jutna pénz. A bizottságok a pénzükkel szabadon 
rendelkeznének.  
 
Pinczehelyi Tamás: Ne legyen 100.000,- Ft-os határ. Mindig a képviselő-testület elé kellene vinni az 
ügyet, várni kellene mindenre. A felső határ a bizottsági keret összege legyen. Ne legyen megkötve a 
kezünk.  



 
A bizottság egyhangú – 4 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

32/2008. (X.8.) sz. Sport Bizottsági határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Sport Bizottsága 
 

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzati forrásból az államháztartási 
 körön kívül juttatandó támogatások igénylésének, elbírálásának,  
elszámolásának, közzétételének rendjét szabályozó szabályzatot  

mellékleteivel egyetemben a melléklet szerint elfogadja, a melléklet  
szerinti nyomtatványok használatát 2008. november 1. napjától  

minden ilyen támogatás esetében előírja. 
A Képviselő-testület valamennyi bizottságára átengedi  

kérelmezőnként/pályázónként a támogatási kérelmek/pályázatok  
elbírálását - a felső limit a mindenkori bizottsági keret felső határa legyen -, 

 a támogatási szerződések jóváhagyását, az elszámolások értékelését. 
 Felkéri az jegyzőt, hogy a támogatásokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségek 

teljesítéséről gondoskodjon. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Nagy Atilla 
 
 
Pinczehelyi Tamás: A következő téma a terembérletek kérdése. Az a cél, hogy az igazolt egyesületek 
ingyen használhassák a város sporttermeit az edzésekre és mérkőzésekre vonatkozóan.  
 
Dr. Megyery Csaba: Van 9 szakosztály. Az önkormányzat odaadja a pénzt a GSE-nek, aki szétosztja a 
szakosztályok között, akik ezzel önállóan gazdálkodnak és egyéb bevételek után néznek, mint pl.: 
szponzor, pályázat, 1%. Minden lehetősége megragadnak. A Kosárlabda Szakosztály a támogatás 
több, mint 2/3-át visszafizeti a TESZ-nek a terembérletre, 500.000,- Ft marad egyéb célra. Hétközben 
17-21:30-ig bent vannak a teremben a játékosok, szombaton pedig a mérkőzések zajlanak. 
 
 
3. napirend tárgyalása: 
 
Pinczehelyi Tamás: Már csak 394.000,- Ft- van a bizottsági keretből. Egyelőre mégse legyen pályázati 
kiírás. Megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 Pinczehelyi Tamás Benyó Paula 
 SB elnöke jegyzőkönyv-vezető 
  


