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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 
 

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. december 12-én 

13.00 órakor megtartott rendes üléséről 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 
II. emeleti ülésterem  

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Gyurákovics Andrea, 
Dr. Kulpinszky Eleonóra, 
Dr. Kornya László, 
Péter Lajos tagok. 

 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Dr. Bánfi Réka 
irodavezető, Nyeste-Szabó Marianna irodavezető, Szilágyi Imre irodavezető, Romhányi Ildikó irodavezető-
helyettes, Halmai András irodavezető-helyettes, Koór Henrietta csoportvezető, Dr. Riskó György Jogi és 
Pályázati Iroda munkatársa, Oláh Anna esélyegyenlőségi referens, Hajdu Erika Humánszolgáltatási Iroda 
munkatársa, Kovács Henriett jegyzői munkatárs, Talapka Gergő alpolgármesteri munkatárs, Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Berecz Dénes Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának munkatársa, Dr. Kovács 
József Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgatója, Dr. Jelinek Benjámin Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató KNP Kft. igazgató-helyettese, Czakóné Dobó Krisztina Ferencvárosi Intézmény 
Üzemeltetési Központ vezetője, Gedeon Andor Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 
Igazgatósága igazgatója, Szilágyiné Végh Csilla. 
 
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, az 
intézmények vezetőit, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság 
4 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Köszönöm a Hivatalnak, hogy elkészítette a bizottság és a 
Képviselő-testület által kért óvodai összefoglalót. Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 181/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

243/2016., 243/2/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
2./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására 

245/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
3./ Javaslat a tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésére irányuló szerződés megkötésére 

246/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 
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4./ Javaslat az önkormányzat működtetésében álló köznevelési intézmények államosításának elutasítására 
238/2016. sz. előterjesztés  

 Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. I. félévi munkaterve 

232/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
6./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására 

251/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
7./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme 

252/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
8./ Csudafa Alapítvány székhelybejegyzésére vonatkozó kérelem 

253/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
9./ HPV oltás térítésmentes biztosítása iránti méltányossági kérelem 

Sz-523/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
10./ Siketek Sport Klubja támogatási kérelme 

Sz-545/2016. sz. előterjesztés 
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

11./ Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 
Sz-530/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
Dr. Kornya László, a bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban) 

243/2016., 243/2/2016. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Két helyen érintett a bizottság a költségvetés módosítás kapcsán, a 3142. számú 
humánszolgáltatási feladatok költségvetési sor 3,5 millió forintot kap, átcsoportosítással, a 7. napirendben 
tárgyalandó Ádám Jenő Zeneiskola pianínó kérelmére. A közgyógyellátás támogatás 3,5 millió forinttal 
emelkedik, szintén átcsoportosítással. Az egyéb rendezvények előirányzata 2 millió forinttal emelkedik, hogy az 
év végi rendezvények szervezése zökkenőmentes legyen. A Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza részbeni 
felújítására is tartalmazz egy bizonyos összeget a költségvetés, melyet az előző pályázatunkra kaptunk. Van egy 
nagy tételünk, 597 millió forintot kaptunk Budapest Főváros Önkormányzatától a Hűvösvölgyi gyermektábor 
korlátozásai-kártalanítási eljárása kapcsán. Érdekes lenne, hogy a perköltség, tőke, kamat hogyan oszlik meg. 
Közel 600 millió forintot jelent ez, ami alapot teremt arra is, hogy az általános tartalékunk, mintegy 370 millió forint 
legyen.  
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Nyeste-Szabó Marianna: Van adatunk erre vonatkozóan, a tőke 179 millió forint, a kamat 417 millió forint, a 
perköltség pedig 700.000 forint körüli összeg volt.  
 
Illyés Miklós: Köszönjük a kiegészítést. Kérem, szavazzunk a 243/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 182/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 243/2016. sz. – 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása 
(egyfordulóban)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. december 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

(4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

245/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Több változtatást tartalmaz az előterjesztés. Kérem, szavazzunk a 245/2016. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 183/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 245/2016. sz. – 
„Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosítására” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. december 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ Javaslat a tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésére irányuló szerződés megkötésére 

246/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: Az előterjesztésben komoly mellékletek olvashatók a vagyonkezelésbe adásról, és a 
vagyonkezelésre átadott területekkel kapcsolatos költségmegosztásról. Kérem, szavazzunk a 246/2016. sz. 
előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 184/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 246/2016. sz. – 
„Javaslat a tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésére irányuló szerződés megkötésére” című – 
előterjesztést. 
Határidő: 2016. december 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) 



4 

 

(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
4./ Javaslat az önkormányzat működtetésében álló köznevelési intézmények államosításának 
elutasítására 

238/2016. sz. előterjesztés  
 Előterjesztő: Baranyi Krisztina képviselő 
 
Illyés Miklós: Baranyi Krisztina előterjesztése szerepel előttünk. Képviselő asszony nincs jelen, így nem tudja 
kiegészíteni. Olyan határozati javaslat szerepel az előterjesztésben, ami nem támogatja a megállapodás 
megkötését. Így hangzik: „nem ért egyet a Kormány iskolák működtetésével, az önkormányzatok vagyonának 
korlátozásával összefüggő intézkedéseivel, ezért semmilyen feladat átadásra vagy ingyenes vagyonkezelésbe 
adásra vonatkozó megállapodás megkötését nem támogatja.” Kérem, szavazzunk a 238/2016. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 185/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:   
„Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 238/2016. sz. – 
„Javaslat az önkormányzat működtetésében álló köznevelési intézmények államosításának elutasítására” című – 
előterjesztést.” 

(1 igen, 4 nem, 0 tartózkodás) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. I. félévi 
munkaterve 

232/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 

 
Illyés Miklós: 2017. január 26. napjára tervezzük az első képviselő-testületi ülést, várhatóan előtte, szerdán lesz 
az első bizottsági ülés. A félév utolsó ülését 2017. június 1-jén tartanánk. Nem részletezem a tárgyalandó 
témákat, mindenki olvashatta az előterjesztésben. Kérem, szavazzunk a 232/2016. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 186/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 232/2016. sz. – 
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. I. félévi munkaterve” 
című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. december 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
6./ Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására 

251/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: 2 évente történik a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése, felülvizsgálata, módosítása. Az 
előterjesztés pozitív szakértői ismertetést tartalmaz. Komoly dokumentum, 139 oldal. Kérem, szavazzunk a 
251/2016. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 187/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 251/2016. sz. – 
„Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására” című – előterjesztést. 
Határidő: 2016. december 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme 

252/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Illyés Miklós: A költségvetés módosítás kapcsán említettem már, hogy 6 millió forintot kér az Ádám Jenő 
Zeneiskola pianínók és egyéb hangszerek pótlására. A kért összeg kis átcsoportosítással rendelkezésre áll a 
3142. költségvetési soron. Kérem, szavazzunk a 252/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 188/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 252/2016. sz. – 
„Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Alapítvány támogatási kérelme” című – előterjesztés „A” határozati 
javaslatát. 
Határidő: 2016. december 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
8./ Csudafa Alapítvány székhelybejegyzésére vonatkozó kérelem 

253/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Amennyiben van egy óvodai alapítvány, fontos, hogy az lehetőleg az óvoda területén 
működjön. A kérés - melyet Surmanné Keztyűs Tünde óvodavezető is támogat -, hogy az alapítvány székhelye 
az óvoda címén legyen. Az alapítvány tevékenysége közcélokat szolgál ugyan, de nem minősül közfeladat 
ellátásnak, így a székhely használatért egy jelképes összeget, évi 1000 forint+Áfát fizetnek majd.   
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk a 253/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 189/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 253/2016. sz. – 
„Csudafa Alapítvány székhelybejegyzésére vonatkozó kérelem” című – előterjesztés „A” határozati javaslatát. 
Határidő: 2016. december 13. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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9./ HPV oltás térítésmentes biztosítása iránti méltányossági kérelem 
Sz-523/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: Az előterjesztés első részében egy nagyon lényeges rész került megfogalmazásra, miszerint 
13-18 éves kor között adható a védőoltás. Ennek értelmében P. E., és P. L. Cs. megkaphatja az oltást, melynek 
ára bruttó 180.000 forint, a 3. kérelmező, M. K. azonban nem kaphatja meg, mert 22 éves, így kérelmét el kell 
utasítani. 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-523/2016. sz. előterjesztés 1. határozati javaslatáról P. E. kérelmére 
vonatkozóan. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 190/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 43. § alapján engedélyezi, hogy P. E. (szül.: ..., an.: …) lakcím: ... sz. alatti lakos HPV 
elleni 4 komponensű védőoltásban térítésmentesen részesüljön. 
Határidő: 2016. december 12. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-523/2016. sz. előterjesztés 2. határozati javaslatáról P. L. Cs. kérelmére 
vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 191/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 43. § alapján engedélyezi, hogy P. L. Cs. (szül.: ..., an.: …) lakcím: ... sz. alatti lakos HPV 
elleni 4 komponensű védőoltásban térítésmentesen részesüljön.  
Határidő: 2016. december 12. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-523/2016. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatáról P. E. és P. L. Cs. 
oltóanyagának beszerzésére vonatkozóan 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 192/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a védettség eléréséhez szükséges 
mennyiségű oltóanyag beszerzéséről szíveskedjen gondoskodni az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 3358. költségvetési előirányzat terhére P. E. (szül.: ..., an.: …) 
lakcím: ... sz. alatti és P. L. Cs. (szül.: ..., an.: …) lakcím: …. sz. alatti lakosok részére. 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
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(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-523/2016. sz. előterjesztés 4. határozati javaslatáról M. K. kérelmére 
vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 193/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 
Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 43. § alapján nem engedélyezi, hogy M. K. (szül.: ..., an: …) lakcím: ... sz. alatti lakos 
HPV elleni 4 komponensű védőoltásban térítésmentesen részesüljön. 
Határidő: 2016. december 12. 
Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

 (5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
10./ Siketek Sport Klubja támogatási kérelme 

Sz-545/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Kállay Gáborné: 400.000 forint támogatási összegre teszek javaslatot. 
 
Illyés Miklós: A Siketek Sport Klubja 105 éves jubileumi rendezvényére kéri az összeget. Kérem, szavazzunk az 
Sz-545/2016. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról, 400.000 forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 194/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Siketek Sport Klubja részére 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít, amit a 105 éves 
megalakulás jubileumi ünneplésének sportprogramjára használhatnak fel a 3143. számú „Szociális és 
köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2016. december 12. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a vissza nem térítendő támogatás kifizetéséhez szükséges 
támogatási szerződés megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
11./ Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme 

Sz-530/2016. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 

 
Illyés Miklós: Még decemberben próbál egy labdarugó tornát rendezni a Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a 
Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület különböző korosztályoknak. A Kerekerdő Parkban és a Vendel 
Csarnok külterületén kerül megrendezésre a program. Reméljük nem esik majd hó, mert akkor hógolyózás lesz 
belőle. Kérelmükben 120.000 forintot kérnek.  Kérem, szavazzunk az Sz-530/2016. sz. előterjesztés „A” 
határozati javaslatáról 120.000 forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 195/2016. (XII.12.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Hátrányos Helyzetű Labdarúgók a Magyar Labdarúgásért Közhasznú Egyesület részére 120.000 Ft 
támogatást biztosít, amit a 2016. decemberi kispályás labdarúgótornára, a versenyrendezés és díjazás 
kifizetésére használhatnak fel a 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére. 
Határidő: 2016. december 12. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés 
megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Köszönöm a részvételt. Valószínűleg idén már nem találkozunk bizottsági ülés keretein belül. 
Mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok. Az ülést bezárom.  
 

k.m.f. 
 

          Illyés Miklós 
               elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 


