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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2009. szeptember 14-én, du: 13.00  
                órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági üléséről 
 
Jelen vannak:  Dr. Cserényi Péterné  MOB elnök  
   Oláh Attila   bizottsági tag 
   Kocsis Györgyné  bizottsági tag 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
   Guti Istvánné   bizottsági tag 
 
Nagy Erzsébet és Dr. Csire Gézáné bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
Rostás Anita csoportvezető 
Zsigó Viktor települési képviselő 
Apró Ferenc települési képviselő 

 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 7 fő bizottság tagból 5 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem olt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:      Előterjesztő: 
 
1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Basky András 
      Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz  polgármester 
 
2./ Egyezség megkötése a Lajosmizsei Helytörténeti Basky András 
     és Kulturális Egyesülettel    polgármester 
 
3./ Egyebek 

 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az egyebek napirendi pontot javaslom előre venni, mivel Zsigó Viktor szeretne egy 
javaslattal élni. Felkérem, hogy terjessze a bizottság elé javaslatát. 
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Zsigó Viktor képviselő 
Én írtam egy levelet két társammal együtt a polgármester Úrnak és a Képviselő-
testületnek.  2009. október 23-án szeretne a kis csapatunk egy műsort előadni, nem 
sértve október 23-át, mert ennek az évfordulónak a méltóságát meg kell őrizni. A 
műsornak lenne kulturális és politikai tartalma is. Mi ezt mindenképp megcsináljuk. 
Úgy gondoltuk, hogy ezt a kulturális műsort illik felajánlani a városnak. A 
polgármester Úr döntésén múlik, hogy ezt a műsort a városi ünnepség keretei között 
megcsinálhatjuk-e, vagy külön kell megcsinálni. Mi ezt a műsort nem azért rendezzük, 
hogy villogjunk vele a városi ünnepség nézőközönségének, mi csak felajánljuk. 
A műsor Forintos Gyula novellája alapján készült. Címe: Kivégző osztag. Az itt lévő 
szöveg vagy teljesen elhangzik a műsorban, vagy csak részben. Én hoztam a daloknak 
a szövegét. Van egy versválogatás, ami sokkal több, mint ami belekerül a műsorba. 
Egy nagyon ismert személy gyűjtötte össze a verseket. 
Hoztam egy hanganyagot. Mivel a Hivatal Együttest feloszlattam és most már 3-an 
vagyunk az együttesből, plusz Virág Ágnes. Örülök neki, ha lehetőséget kapunk a 
műsor előadására, teljesen bérmentve. Én ezt a polgármester Úrnak megemlítettem. 
Guti Istvánné bizottsági tag, Műv. ház igazgató 
A műsor forgató könyve megvan-e? 
Zsigó Viktor települési képviselő 
Megvan a szövegkönyv, azt itt hagyom. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Korrektül körvonalazta Zsigó Viktor Úr a szabályokat az önkormányzat tekintetében. 
Kérdésem, hogy milyen mélységig lett a polgármester Úrral leegyeztetve ez a dolog, 
mi van akkor, ha mégis külön valósulna meg az önkormányzati ünnepség és Zsigó 
Viktor Úr műsora. 
Zsigó Viktor települési képviselő 
Erről beszéltem, azért hoztam bizottság elé. Ha a városi ünnepség délelőtt van, akkor a 
mi ünnepségünk délután lesz. Basky András polgármester Úr erről annyit tudott idáig, 
hogy mi ezt az igényünket be fogjuk nyújtani. Ezt még a tavasszal jeleztem feléjük. 
Van egy nagy versgyűjtemény is. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Ha a polgármester Úr is elmondja az ezzel kapcsolatos véleményét, többet fogunk 
látni. 
Basky András polgármester 
Semmi szövegkönyvet nem láttam, csak azt tudom, amit most Zsigó Viktor Úr 
elmondott 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Örülök ennek a kulturális felajánlásnak, de ne a városi ünnepséggel együtt legyen 
megtartva. 2005-ben mi is csináltunk ilyen rendezvényt, de nem a városi ünnepséggel 
együtt csináltuk. 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kárpátia Nemzeti Rock Együttesként a dalait ajánlja fel Zsigó Viktor. Lesz még egy 
októberi bizottsági ülésünk és egy testületi ülésünk, addig kellene eldönteni ezeket a 
dolgokat. 
Basky András polgármester 
Azt kell eldönteni, hogy lehet-e párton kívül politikamentes ez a műsor. 
_____________________________________________________________________ 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag megérkezett 13.30 órakor. A bizottsági ülés a 
továbbiakban 6 fővel határozatképes. 
 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
Az iskola adott egy felajánlást, hogy az október 23-i műsort ők szerették volna 
szolgáltatni, de mégsem tudják. Ha Zsigó Viktor képviselő Úr műsorát nem fogadjuk 
el, akkor nagyon gyorsan műsor után kell nézni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönjük a felajánlást. Guti Istvánné Műv. ház igazgató asszony és Basky András 
polgármester Úr megbeszélik és rendkívüli MOB ülés keretében ezt megbeszéljük. 
 
2./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ez tanulmányi támogatás, minden évben 5.000.- Ft támogatást kaptak az arra jogosult 
személyek. Rostás Anita készítette az anyagot. Kérdezem, hogy van-e  hozzászólása az 
anyaggal kapcsolatban? 
Rostás Anita csoportvezető 
Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét az oktatási 
miniszter határozza meg. Ez a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 5.000.- Ft, 
nincs benne semmi változás. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel az anyaggal kapcsolatban van-e? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja a Képviselő-testületnek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást a 2010. évben, s az előterjesztés határozat-
tervezetének elfogadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
35/2009. (IX. 14.) MOB hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek
  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
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  való csatlakozást a 2010. évben, s az előterjesztés határozat-tervezeté- 
  nek elfogadását. 
  Határidő: 2009. szeptember 16. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Egyezség megkötése a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérnék e napirendi pont keretében tájékoztatást. 
Basky András polgármester 
Szeptember 2-án volt a tárgyalás, amikor a bíróság döntött a perben, Lajosmizse Város 
Önkormányzatának keresetét helyben hagyta. Megállapította, hogy a felmondás 
jogszerű volt és kötelezte a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesületet közel 
hárommillió forint elmaradt fenntartási költségek, rezsidíj, valamint használati díj 
megfizetésére. Kérem, hogy a tárgyalásról Dr. Gazdag Judit mondjon valamit. 
Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
A bíróság a szerződés-szegést súlyosnak tartotta, megállapította a használati díj 
megfizetésének jogosságát. Arra is kötelezte a bíróság a Lajosmizsei Helytörténeti 
Egyesületet, hogy 30 napon belül ürítse ki a régi városháza épületét. 
Basky András polgármester 
Az Egyesületnek volt gyűlése szeptember 04-én pénteken. Az elnök tájékoztatta a 
tagságot arról, hogy a bíróság mit döntött és felolvasta azt a határozat-tervezetet, ami a 
Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén megszövegezésre került és a képviselő-
testületi ülésen pedig jóváhagyásra. 
Az, hogy melyik pontot fogadjuk el és melyiket nem, végigmentünk a pontokon. Az 
egyesület elnöke leírja az egyesület döntését és a saját véleményét. Az Egyesület a 
leltár elkészítésének határidejét 2009. december 31-i időpontra kérte megállapítani. A 
többi pontot elfogadtuk azzal a különbséggel, hogy a tartozást elismerik, de az 
Egyesület nem tudja visszafizetni a tartozást és részletfizetést kér. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Dr. Kürti László azt is felajánlotta, hogy az időközben általuk beruházott dolgok 
legyenek beleszámítva a tartozás összegébe. 
Bsky András polgármester 
A bírósági tárgyaláson azt az információt közölte Dr. Kürti László, hogy Zsigó Viktor 
volt polgármester azt mondta, hogy a használati díjakat nem kell fizetniük. 
Zsigó Viktor települési képviselő 
A megállapodás nem arról szólt, hogy az önkormányzat a közüzemi díjak fizetését 
magára visszavállalja, hanem azért döntöttünk úgy, mivel ők nem tudtak fizetni, s nem 
szerettem volna azt, hogy a vízvezetékek szétfagyjanak, ezért a Hivatal Pénzügyi 
Osztályának adtam utasítást a rezsi díjak kifizetésére. A villanyt nem lehetett 
kiköttetni, mert a riasztó berendezés nem működött volna. A vízvezetékrendszer is 
szétfagyott volna. 
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Basky András polgármester 
Mi a helyiségbérlet időtartamát egy évre módosítottuk, ők azt kérték, hogy ne egy év 
legyen, hanem több. Mi, amit idáig jóváhagytunk, továbbra sem változtatunk 
álláspontunkon. Miután fellebbezés történt, ez azt jelenti, hogy az ítélet nem jogerős, 
II. fokra megy az ügy.  
Két pontot javaslok lezárni: Egyik, hogy a leltár elkészítésére adunk hosszabb 
időtartamot, a másik, hogy az Egyesület legalább 3 évre kapja meg az épület szükséges 
részeit használatra. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A leltár elkészítésének időpontja 2009. december 31-e lehet, ez rendben van. Újabb 
szerződést nem kötünk a II. fokú bírósági döntésig. Ki garantálja a további közüzemi 
díjak fizetését. Dr. Kürti László azt sérelmezte, hogy az Egyesület nem múzeumnak 
kapta meg a régi Városháza épületét, hanem helytörténeti kiállítás céljára. Az, hogy a 
körülmények megváltoztak, arról nem tehet sem a város, sem az önkormányzat. 
Ha a helytörténeti kiállítást megcsinálták volna, akkor a kiállításra belépő díjakat 
szedhettek volna. Éppen elég megbeszélés volt ez ügyben. Nem az Önkormányzat nem 
csinálta meg a kiállítást, hanem az Egyesület. Egy személyben Dr. Kürti László a 
felelőse ennek. Ha újabb szerződést kötünk, nincs biztosítva semmi. Nevetség 
tárgyává válik, ha a perrel ellentétes szerződést kötünk meg. 
Apró Ferenc települési képviselő 
Várjuk meg, hogy a fellebbezési határidő leteljen. Ezt a dolgot meg kellene oldani. 
Nem tudjuk, hogy beadja-e a fellebbezést Dr. Kürti László. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Én azt mondtam, hogy a szerződést ne lépjük meg. Az a lényeg, hogy ne menjünk bele 
olyan dologba, ami miatt perbe mennénk.  
Mészáros István LAHA tag 
Még nem történt meg a fellebbezés, de miután van egyesületi határozat, valószínű, 
hogy meg fog történni. 
Dr. Gazdag Judit vez. referens 
Szeptember 2-án volt a tárgyalás, mindkét fél jelen volt. A fellebbezési határidő a 
kézhezvételtől számított 15. nap lesz, eddig lesz lehetősége Dr. Kürti Lászlónak a 
fellebbezést benyújtani. 
Mészáros István LAHA tag 
Végre ezt már meg kellene oldani, az Egyesület elnökét nem lehet megkerülni, de az 
Egyesületnek ezt a viszályát rendezni kell. Én úgy látom, hogy személyes ellentétek 
vannak, a MOB elnökének a pozitív hozzáállását sem látom. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Amit korábban döntöttünk, azt a testületi tagok és a bizottsági tagok is megszavazták. 
Basky András polgármester 
Azt kell szem előtt tartani, amit a megállapodásban megfogalmaztunk. Tudomásul 
vettük az 1./ pontot a helytörténeti gyűlésen. Átadják a régi Városháza épületét az 
önkormányzat használatába, azt is megszavaztuk.  
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Mészáros István LAHA tag 
Én azt javasoltam, hogy ne 3 évre, hanem 4 évre kapja meg az Egyesület a kiállító 
termet használatra. 
Basky András polgármester 
Ha a megállapodás aláírásra kerülne, akkor 15 napon belül átadja az épületet Dr. Kürti 
László az önkormányzatnak. Az Egyesület adósságára vonatkozóan azt mondtuk, hogy 
találjunk valamilyen megoldást. Az a probléma, hogy az Egyesülettől nem tudjuk 
behajtani a költségeket. Amiben változást látunk, hogy az egy év helyett három év 
legyen a használati ideje azoknak a helyiségeknek, amire szüksége van a LAHÁ-nak. 
Az lenne a jó, ha lenne egy kiállítás, teljesen mindegy, hogy ki csinálja, a LAHA, vagy 
más. Lajosmizse a Helytörténeti Egyesülettel, vagy anélkül el kell, hogy érje azt, hogy 
van egy helytörténeti szoba, ahol a büszkeségei vannak a városnak tárolva. Vannak 
felajánlások, de a helytörténeti egyesületnek az emberek nem adják oda. 
Új alapokra lehet helyezni a dolgot, de csak akkor, ha a helytörténeti egyesület kivonul 
a dologból. Javaslom, hogy vitassuk meg a leltár elkészítésének az időpontját, illetve a 
bérleti idő tartamát. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Arról kell dönteni, hogy a leltár időpontját 2009. december 31-ben elfogadjuk-e. A 
leltár végét meg kell várni, mert akkor lesz indokolt az éves használati díj. 
Mészáros István LAHA tag 
A Lajosmizsei Helytörténeti Egyesület közgyűlésén résztvevők véleménye, hogy az 
Egyesület az épületet visszaadja az Önkormányzatnak. 2007-ben úgy döntött a 
közgyűlés, hogy bírósági pert fog érvényesíteni. 
Basky András polgármester 
A maximális támogatottság megvolt az önkormányzat részéről. 
Mészáros István LAHA tag 
Ha kérte Dr. Kürti László a szerződés módosítását, akkor miért nem látta be az akkori 
önkormányzat? 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az önkormányzat nem lehetetlenítette el a LAHÁ-t, mert a LAHA nem csinált 
kiállítást és hogy az összes díját fizesse az önkormányzat, ez nem működik. 
Mészáros István LAHA tag 
Egy vadásztársaság, vagy méhész egyesület profitáló, de a LAHA a helytörténeti 
egyesület kiállításainak megtartására jött létre a város érdekében, ebből profit nem 
származik.  
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Két dologra kell reagálni, egyik a december 31-i dátum. Én a magam részéről 
elfogadom és felajánlom a segítségemet is, én azt szeretném, hogy a leltáron a 
Művelődési és Oktatási Bizottság egy tagja vegyen részt. 
A másik dolog, állandóan azt halljuk, hogy személyeskedés folyik. Azt javaslom, hogy 
ennek elkerülése érdekében ezt az egy témát elvennénk a MOB elnökétől, és Oláh 
Attila vinné a témát. 
Az Önkormányzatnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy egy helytörténeti egyesület 
éljen. A LAHÁ-nak kellene szigorúbbnak lenni, az elnököt leváltani, más embert 
találni és más szakmai vezetőt kinevezni. 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Semmi közünk nincs a LAHA belügyeihez. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Az önkormányzat támogassa a helytörténeti egyesületet, az rendben van, de ezzel el 
kell számolni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Hiába akar valaki adni pénzt, ha nem számolnak el a kapott pénzzel. Ez törvénytelen 
volt, a többi társadalmi szervezet az önkormányzati adománnyal korrektül elszámolt. 
Ha ezt ők meg tudták tenni, akkor Dr. Kürti László miért nem tette?  Addig nem 
adható támogatás a helytörténeti egyesületnek, amíg a legutolsó összeggel el nem 
számolt. Ezt önkormányzati rendeletünk nem engedi. 
Zsigó Viktor települési képviselő 
A támogatást azért kell megszüntetni, mert ha eddig nem tudott elszámolni, később 
sem fog tudni. Álláspontunk nem változott továbbra sem Dr. Kürti Lászlóval szemben. 
Azzal lehetne megoldani a dolgot, ha Dr. Kürti László azt mondaná, hogy a szakmai 
vezetést vállalja, s lemond az Egyesület elnöki posztjáról. Ez az Egyesület önmaga 
nem tud megélni. Kiderült, hogy ami elindult, az nem működik, ezen változtatni kell. 
Mészáros István LAHA tag 
Dr. Kürti László azt nem vállalja, hogy ne ő legyen az egyesület elnöke, mert ezt ő 
hozta létre. Ha a közgyűlés leváltja, akkor olyan embert kell kinevezni, aki ért hozzá. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Lajosmizse városban vannak olyan diplomás emberek, akik át tudnák venni az 
egyesület elnöki tisztségét. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. A határozat-tervezetben két 
gondolatot olvashatunk. 
Egyik, hogy a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel megkötendő 
Megállapodás-tervezetet változatlan formában és tartalommal fenntartja. Ez a múltkori 
tervezetünk volt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással, 3 igen szavazattal 
azt alábbi határozatot hozta: 
36/2009. (IX. 14.) MOB hat. 
Egyezség megkötése a Lajosmizsei Hely- 
történeti és Kulturális Egyesülettel 

HATÁROZAT 
 
   A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés I. határozat- 
   tervezetét, - miszerint a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális  
   Egyesülettel megkötendő Megállapodás-tervezetet változatlan for- 
   mában és tartalommal fenntartja – elveti. 
   Határidő: 2009. szeptember 16. 
   Felelős:     A bizottság 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A másik határozat-tervezet szerint fel kell sorolni, hogy a Lajosmizsei Helytörténeti és 
Kulturális Egyesülettel megkötendő Megállapodás-tervezetet milyen változtatásokkal 
fogadjuk el.  
Aki elfogadja, hogy a leltár elkészítése 2009. december 31-i határidővel történjen meg, 
s ezt javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – 2 tartózkodással – az alábbi 
határozatot hozta: 
37/2009. (IX. 14.) MOB hat. 
Egyezség megkötése a Lajosmizsei Helytörténeti 
és Kulturális Egyesülettel 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés II..határozat-terveze- 
  tét az alábbi változtatással javasolja jóváhagyni a Képviselőt-testület- 

nek: 
 

  - A leltár elkészítése 2009. december 31-i határidővel történjen meg. 
   
  Határidő: 2009. szeptember 16. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Aki elfogadja a polgármester Úr javaslatát, hogy az Önkormányzat egy éves használati 
szerződést kötne a Lajosmizsei Helytörténeti Egyesülettel, s ez az egy év szükség 
esetén meghosszabbítható lenne, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással – ellenszavazat 
nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
38/2009. (IX. 14.) MOB hat. 
Egyezség megkötése a Lajosmizsei Helytörténeti 
és Kulturális Egyesülettel 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés II. határozat-terveze- 
  tét az alábbi változtatással javasolja jóváhagyni a Képviselőt-testület- 

nek: 
- A polgármester Úr javaslatára az Önkormányzat egy éves használati  
szerződést kötne a Lajosmizsei Helytörténeti Egyesülettel, s ez az egy év 
szükség esetén meghosszabbítható lenne. 
 
Határidő: 2009. szeptember 16. 
Felelős:     A bizottság 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Aki azzal ért egyet, hogy az Önkormányzat 3 éves használati szerződést kössön a 
Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 1 igen szavazattal – 5 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
39/2009. (IX. 14.) MOB hat. 
Egyezség megkötése a Lajosmizsei Hely- 
történeti és Kulturális Egyesülettel 

HATÁROZAT 
 
   A Művelődési és Oktatási Bizottság azt a javaslatot, hogy az 
   Önkormányzat 3 éves használati szerződést kössön a Lajosmi- 
   zsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel, elveti, elutasítás- 
   ra javasolja a Képviselő-testületnek is. 
   Határidő: 2009. szeptember 16. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
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