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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és 
Stratégiai Bizottsága 2019. augusztus 27. napján, 14:00 órakor a Városházán megtartott 
munkaterven kívüli nyílt üléséről. 

Jelen vannak: 
Sólyomvári Béla   bizottság elnöke 
Koleszár Kázmér  bizottság tagja  
Farkas-Gáspár Mónika  bizottság tagja 
ifj. Mohácsy István  bizottság tagja 
 
Tarjáni István  polgármester 
Varga László                                     alpolgármester 
Szakadáti László                               alpolgármester 
dr. Kovács András  jegyző  
Czuczor Orsolya  pénzügyi osztályvezető 
Mester László  kommunikációs tanácsadó 
Rumi Imre                                         főépítész 
Kecskés László                                 képviselő (3 napirendi ponttól) 
Lengyel Anita  jegyzőkönyvvezető 
  
 
Sólyomvári Béla: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság négy 
jelenlévő taggal határozatképes, az ülést 16:05 órakor megnyitotta. A jegyzőkönyv 
hitelesítését ifj. Mohácsy István vállalta el. A kiküldött meghívóban szereplő hatos és nyolcas 
pontokat javasolja levenni napirendről, és javasolja nyílt ülésen tárgyalni a „Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola 
működéséhez szükséges átmeneti finanszírozási kérelemről”, valamint a „Juhász Ferenc 
Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázaton történő 
indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról” szóló napirendek tárgyalását. Mivel több 
javaslat, észrevétel nem volt, a vitát lezárta és szavazásra tette fel a módosított napirendi 
pontokat. 
 

Szavazás: 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az 
alábbi napirendet fogadta el: 

 

 

http://www.biatorbagy.hu/


 

Napirend: 

1) Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő 

kérdésekről 

a) Településszerkezeti Terv módosításáról 

b) Helyi Építési Szabályzat megalkotásáról 

2) Az M1 autópálya 3 sávra bővítésével kapcsolatos Településrendezési 

Szerződésről 

3) A 3. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről 

4) Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-

közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről 

a) Jegy kedvezményekről 

b) A MÁV-val kötött helyiségbérleti szerződésről 

5) A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának a „Szily-kastély nyugati 

külső homlokzat felújítása” című pályázati döntéséről 

6) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 

Iskola működéséhez szükséges átmeneti finanszírozási kérelemről 

7) A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatás pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról 

8)  „Az Egészségházban kialakítandó röntgendiagnosztika helyéül szolgáló helyiség 

építése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról – ZÁRT  

9) A Biatorbágy 8800/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügyéről – ZÁRT 

10) Biatorbágy Helyi Választási Bizottsága tagjainak megválasztásáról – ZÁRT 

11) Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról – ZÁRT 

12) Ingatlan vásárlással összefüggő kérdésekről – ZÁRT 

 

1) Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával 

összefüggő kérdésekről 

a) Településszerkezeti Terv módosításáról 

b) Helyi Építési Szabályzat megalkotásáról 

Koleszár Kázmér: Kérdése, hogy miért kell ezt az eléggé nagy horderejű döntést, 
rendkívüli ülés keretében meghozni? Van-e valami szoros határidő? Mert voltak 
olyan választópolgárok, akik panaszolták, hogy a rendkívüli ülésen ők nem tudnak 
véleményt nyilvánítani. 



Tarján István: Köszöntötte a tanácskozás résztvevőit. Ez a záró folyamata a 
településrendezési eszközök elfogadásának, tehát itt az állami főépítész záró 
véleményére vártak. A képviselő-testület által megfogalmazottak megküldésre 
kerültek az állami főépítész számára, azon most már módosítani sincs lehetőség.  
Egy esetben lehet módosítani azt, mégpedig akkor, ha az állami főépítész olyan 
kérést, véleményt fogalmaz meg, amely nem szerepel a rendezési tervben. 
Főépítész úrtól kérdezi, hogy jól mondta-e?  

Rumi Imre: Igen. Tulajdonképpen a lényeget elmondta polgármester úr, annyit tett 
hozzá, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat, több alkalommal tárgyalt a 
településrendezési eszközök módosításáról a képviselő-testület, és ennek a hosszú 
folyamatnak most jutottak a végére. Egy-két hete érkezett meg az állami 
főépítésznek a záró véleménye, nyilván azt követően célszerű lenne minél előbb 
jóváhagyni a módosított munkarészeket. Véleménye szerint azért is fontos, mert az 
önkormányzat több településrendezési szerződést kötött különböző személyekkel, 
vállalkozókkal, és ha visszaemlékeznek a korábbi tárgyalásokra, 80-90 között volt a 
lakossági észrevételek száma,  amelyben kezdeményeztek valamilyen módosítást, 
vagy pedig kértek visszavonni valamilyen módosítási kezdeményezést. Tehát 
mindazok, akik észrevételt fűztek a településrendezési eszközökhöz, várják a 
végleges döntést, arról nem is beszélve, hogy aki pedig szerződött és fizet azért a 
településrendezési szerződések keretében, hogy módosuljon a HÉSZ, az meg 
különösen várja, hiszen építési engedélyt nyújtanának be.  

Tarjáni István: Még egy fontos elem, hogy a partnerségi egyeztetést lezárták már, 
tehát ebben a státuszában a rendezési terv módosításának már nincs lehetőség új 
kérelmeket megfogalmazni, tehát ahogy főépítész úr szokta említeni, a 
településrendezési eszközök módosítása az egy folyamatos feladata az 
önkormányzatnak, tehát ahogy lezárul ez a folyamat tulajdonképpen már várakozó 
kérelmek vannak arra, hogy újraindítsuk a rendezési terv módosítását.  Nyilván nem 
a jövő hónapban fog megtörténni, de nem kizárt, hogy egy fél éven belül újra 
megteszik, hiszen annyi igény fogalmazódik meg, és mindez annak a 
következménye, hogy elég intenzív  egyesületi tevékenység folyik jelenleg 
Biatorbágyon, mind a lakossági területeken, mind a gazdasági területen. A 
településrendezési szerződésekben 2 és 300 millió forint közötti összeg szerepel, 
amely az önkormányzatot illeti amennyiben hatályba lép a rendezési terv, illetve a 
hatályba lépést követő 15 napon belül kell, hogy fizessenek. Úgy gondolja, hogy az 
önkormányzat érdeke, hogy minél hamarabb azok a módosítások életbe lépjenek, 
amelyeknek eredményeképpen a bevételünk növekedni fog.   

Sólyomvári: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett a vitát lezárta 
és az alábbi határozati javaslatokat tette fel szavazásra:  

1. Településrendezési eszközökhöz készült környezeti vizsgálat jóváhagyása 

2. TSZT határozat módosítása 

3. HÉSZ önkormányzati rendeletének megalkotása 

 

 



 

Szavazás: 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az 
alábbi határozatot hozta: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

116/2019. (VIII. 27.) határozata 
 

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő 

kérdésekről – a hatályos településrendezési eszközökhöz készült környezeti vizsgálat 

jóváhagyásáról 

 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta Biatorbágy Város Új 

Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről szóló 
előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testület felé.  

Sólyomvári Béla: A TSZT határozat módosítását tette fel szavazásra.  

Szavazás: 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az 
alábbi határozatot fogadta el: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
117/2019. (VIII. 27.) határozata 

 
Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő 

kérdésekről – a 152/2016. (VI.30.) határozattal megállapított Településszerkezeti Terv 

módosításáról 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta Biatorbágy Város Új 

Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről szóló 
előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testület felé.  

Sólyomvári Béla: A HÉSZ rendelet tervezetet tette fel szavazásra. 

 

 

 



Szavazás: 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az 
alábbi határozatot fogadta el: 

 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

118/2019. (VIII. 27.) határozata 
 

Biatorbágy Város Új Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő 

kérdésekről – HÉSZ önkormányzati rendeletének megalkotása 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta Biatorbágy Város Új 

Településrendezési Eszközeinek elfogadásával összefüggő kérdésekről szóló 
előterjesztést és a HÉSZ rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testület 
felé.  

2) Az M1 autópálya 3 sávra bővítésével kapcsolatos Településrendezési 
Szerződésről 

Tarjáni István: A júliusi képviselő-testületi ülésen, arra kapott felhatalmazást, hogy 
egyeztetést folytasson le a terv megrendelőjével, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt-vel és a tervezőkkel a Biatorbágyot érintő tervrészleteket illetően. Ez megtörtént, 
és tulajdonképpen majd minden olyan elemben sikerült a település érdekeit beemelni 
a tervezésbe, amely számukra fontos. Ezek a következőek: Az M1-es autópálya 
háromsávossá bővítése következtében a rendezési tervük szerint az autópálya alatt 
áthaladó két aluljáróban nem szerepelt eredetileg gyalogos és  kerékpáros 
átvezetés, ez most bekerült a tervbe, és amennyiben a tervben benne marad, akkor 
meg is fog épülni. Ez volt ugye az egyik fontos elem. A másik pedig a zajvédelem. A 
zajvédelemmel kapcsolatban pontos eredményről nem tudott beszámolni, viszont, ha 
a településrendezési szerződést olvasták, amely ennek a napirendnek a melléklete, 
ott az szerepel, hogy bevontak egy zajvédelmi szakértőt az egyeztetésekbe, aki az 
önkormányzat érdekeit képviseli. Ez egy speciális szakterület, nincs olyan szakember 
a hivatalban, aki ezt érdemben tudná vizsgálni, illetve képviselni az önkormányzat 
érdekét és ezt elfogadta mind a NIF, mind a tervező. Az van a településrendezési 
szerződésben, hogy a három félnek közös álláspontra kell jutni, tehát konszenzusra 
kell hogy jussanak mind a méréseket, mind a tervezést illetően. Már a mérésekkel 
kapcsolatban voltak fenntartásaik, és úgy hiszi, hogy ez egy megnyugtató helyzet 
arra vonatkozóan, hogy a végén a lehető legjobb megoldás legyen a települést 
illetően. Tehát ahol zajártalom léphet fel, ott megfelelő védelem legyen, az autópálya 
mellett konkrétan, zajvédő fal, vagy zajvédő falak.  

Sólyomvári Béla: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett a vitát 
lezárta és az eredeti  határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás: 



A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az 
alábbi határozatot fogadta el: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
119/2019. (VIII. 27.) határozata 

 
Az M1 autópálya 3 sávra bővítésével kapcsolatos Településrendezési Szerződésről 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta az M1 autópálya 3 sávra 

bővítésével kapcsolatos Településrendezési Szerződésről szóló előterjesztést és a 

kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé.  

3) A 3. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről 

 

Sólyomvári Béla: Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat a napirendet illetően nem 
érkezett, ezért feltette szavazásra az eredeti határozati javaslatot.  

Szavazás: 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az 
alábbi határozatot fogadta el: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 
120/2019. (VIII. 27.) határozata 

 
A 3. számú fogorvosi körzet ellátásának kérdéséről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a tárgyban készült 
előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testület felé. 

 

4) Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-

közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről 

a) Jegy kedvezményekről 

b) A MÁV-val kötött helyiségbérleti szerződésről 

 

Sólyomvári Béla: Mivel a jegykedvezményekről – menetdíj-kedvezményekről a járat 

megindításának időszakában hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett feltette 
szavazásra az 1. számú határozati javaslatot.  



Szavazás: 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az 
alábbi határozatot fogadta el: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

121/2019. (VIII. 27.) határozata 
 

Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-

közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről – a jegykedvezményekről – menetdíj-

kedvezmények a járat megindításának időszakában 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a tárgyban készült 
előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testület felé. 

Sólyomvári Béla: Szavazásra tette fel a 2. számú határozati javaslatot a MÁV-val 
kötött helyiségbérleti szerződésről. 

Szavazás: 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az 
alábbi határozatot fogadta el: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

122/2019. (VIII. 27.) határozata 
 

Biatorbágy Város közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-

közlekedés szervezetrendszeri kérdéseiről - A MÁV-val kötött helyiségbérleti 

szerződésről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a tárgyban készült 
előterjesztést és a kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testület felé. 

5) A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának a „Szily-
kastély nyugati külső homlokzat felújítása” című pályázati döntéséről 

Czuczor Orsolya: Egy pontosítást kér a határozati javaslat 2-es pontjában, az 
alábbiak szerint: „a hiányzó további 3.943.959, összesen 11.687.917 Ft összeget 
biztosítja a 2020-as költségvetésében a képviselő-testület.” 

Sólyomvári Béla: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett, a vitát 
lezárta és Czuczor Orsolya módosító javaslatával tette fel a határozati javaslatot 
szavazásra.  

Szavazás: 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az 
alábbi határozatot fogadta el: 



Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

123/2019. (VIII. 27.) határozata 
 

A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának a „Szily-kastély nyugati 

külső homlokzat felújítása” című pályázati döntéséről 

 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a tárgyban készült 
előterjesztést.  A bizottság támogatja a kapcsolódó határozati javaslat elfogadását, 
azzal, hogy a határozati javaslat 2. pontja az alábbiak szerint egészüljön ki:  

„2. a hiányzó további 3.943.959Ft összeget, (összesen: 11.687.917.- Ft) a 2020. évi 
költségvetésben biztosítja a 2020-as költségvetésében a képviselő-testület.” 

 

6 ) A Német Nemzetiségi Önkormányzat Ritsmann Pál Német Nemzetiségi 
Általános Iskola működéséhez szükséges átmeneti finanszírozási kérelemről 

Sólyomvári Béla: Czuczor Orsolyától kérdezte, hogy ez cash flow-ilag 
megvalósítható-e? 

Czuczor Orsolya: Igen, úgy számolták most, hogy igen. Egyébként sok más 
lehetőség nincs, mert normatív támogatást a Magyar Államkincstár első évben 
november hónapban fog az intézmény részére utalni, akkor viszont 3 havit 
egyszerre.  Így vagy ez marad, vagy hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat banki 
hitelt vesz fel, de az ekkora összegben elképzelhetetlen.   

Sólyomvári Béla: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett, az 
eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás: 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az 
alábbi határozatot fogadta el: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

124/2019. (VIII. 27.) határozata 
 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános 
Iskola működéséhez szükséges átmeneti finanszírozási kérelemről 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola működéséhez 
szükséges átmeneti finanszírozási kérelemről előterjesztést, és a kapcsolódó 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testület felé. 

 



7) A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról 

dr. Kovács András: Minden évben kiírásra kerül ez a pályázat, így az idei évben is 
kiírásra került augusztus hónapban. Tegnap délután keresett meg bennünket 
a Juhász Ferenc Művelődési Központ vezetője, hogy a kérelemnek megfelelően 
támogassa a pályázatnak a benyújtását a képviselő-testület, aminek a határideje 
2019. szeptember 9. Az érdekeltségnövelő támogatás önrészeként az 5.932.000 
forint a JFMK költségvetésében szerepel, amennyiben a testület ezt megerősíti, és a 
pályázat benyújtásra kerül, akkor a Juhász Ferenc Művelődési Központ igazgató 
asszony véleménye szerint kb. 4 millió forintos támogatási összeggel tudna 
gazdálkodni nyertes pályázat esetén az intézmény. Erre vonatkozóan 
Intézményvezető Asszony leírta az elképzeléseit, mely szerint a 4 millió forintból mit 
szeretne beszerezni. Faluház kertjében udvari bútorok, világítástechnikai eszközök, 
az információs pult teljes megújítása, beltéri mobil fogasok szerepelnek a tervei 
között. A költségvetést érintően nem történik semmilyen kötelezettségvállalás a 
testület részéről, itt egyszerű, a pályázat benyújtásához szükséges megerősítésre 
van csak szükség. 

Sólyomvári Béla: A Kulturális Bizottságnak van ebben az ügyben bármilyen 
szakmai állásfoglalása?  

Czuczor Orsolya: Ezek az intézményvezető asszonynak azon igényei, ami a 2019. 
évi költségvetésébe nem fért bele. Azokat pakolta most ide.  

Varga László: Nincs az Oktatási és Kulturális Bizottságnak eddig még 
megfogalmazott véleménye, merthogy 3 órakor kezdődik a rendkívüli bizottsági 
ülése, és ez egy tegnap beérkezett anyag. Tehát mondjuk a testületi ülésre már lesz 
véleménye a bizottságnak, jelenleg még nem ismerjük, hogy 3 óra után miről fog 
dönteni a Kulturális Bizottság. Személyes véleménye, hogy alapvetően rendben 
vannak azok a fejlesztések, amik megfogalmazódtak az Igazgatónő részéről. Arról 
már egyszer korábban volt egy polémia, hogy vajon az öt évvel ezelőtt újonnan 
kialakított vendégfogadó tér, kultúr-várónak a teljes dizájnját és berendezését meg 
kell-e újítani, vagy át kell-e építeni. Ez egy koncepcionális kérdés, hogy ha azt a 
várhatóan 4 millió forintot elnyeri a Faluház ezen a pályázaton, akkor valójában 
tényleg erre kell-e költeni.  

Sólyomvári Béla: Mivel a Faluház minden évben indul ezen a pályázaton, akkor 
előre lehetett volna egyeztetni a szakbizottsággal. Mivel a költségvetésben benne 
van a tétel, de a szakbizottság véleménye nem ismert, ezért javasolja, hogy a 
határozati javaslat azzal a feltétellel kerüljön elfogadásra, hogy amennyiben 
támogatja az Oktatási és Kulturális Bizottság, úgy a Pénzügyi és stratégiai Bizottság 
is támogatja a pályázaton való indulást.  

Sólyomvári Béla: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett, a 
módosított határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás: 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) az 
alábbi határozatot fogadta el: 



 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságának 

125/2019. (VIII. 27.) határozata 
 

A Juhász Ferenc Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás pályázaton történő indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról 

 
A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság megtárgyalta a Juhász Ferenc 
Művelődési Központ közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázaton történő 
indulásról és kapcsolódó önrész biztosításáról szóló előterjesztést. A bizottság 
támogatja, amennyiben az Oktatási és Kulturális Bizottság is támogatja a pályázaton 
való indulást.  
 

Sólyomvári Béla: A nyílt ülést 14:29 perckor bezárta és a bizottság zárt ülésen 
folytatta munkáját.  

 
 
                         Sólyomvári Béla                                   ifj. Mohácsy István 
                                elnök                                                    hitelesítő 


