Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

Jegyzőkönyv
Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2014. április 16-án (szerda) 0900 órai
kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
206-os tárgyaló terme
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Az ülésen megjelent:
Halmay György bizottsági elnök
a bizottság képviselő tagjai közül:

Forgóné Kelemen Judit Andrea alelnök
Katanics Sándor
Stigelmaier Józsefné
Takács László
a bizottság nem képviselő, külső szakértő tagjai közül:
Bán Mihály

Tavas Vilmos
Taba Balázs
Szűcs Attila
Meghívottak és megjelentek:

Némedi Lajos alpolgármester
Angyal Éva
Irodavezető
Józsa Tamás Irodavezető
dr. Dénes Zsuzsanna Irodavezető
Szauer István Klebelsberg Vp-i Tankerület Igazgatója
Petresné Retter Andrea Klebelsberg Tank. Munkatársa
Hegyiné Horváth Éva Óvodai Munkaközösség vezetője
Halmay György a Bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság 9 tagjából 9 fő
megjelent, a bizottság határozatképes, majd ismertette a napirendi pontokat.
Halmay György a bizottság elnöke a napirendi pontokkal kapcsolatban elmondta,
hogy két sürgősségi előterjesztés érkezett a bizottsághoz, „Az Önkormányzat
működtetésében és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
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lévő nevelési intézmények átszervezésének véleményezése ”címmel illetve „Pályázat
benyújtása a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programjához 2 db
műfüves kispálya megépítésére a Jutasi út menti 2368/10 hrsz-ú sportközpont
(Vasas-pálya) területének fejlesztése érdekében” címmel.
Az első sürgősségi indítvány indoklásában az szerepel, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerületének igazgatója Szauer István
2014. április 11-én azzal a kéréssel fordult Önkormányzathoz, hogy a Központ
fenntartásában, de az Önkormányzat működtetésében lévő veszprémi iskolák
átszervezéséről alkosson véleményt, és azt 2014. április 28-ig juttassa el a
Központhoz. Tekintettel arra, hogy a vélemény kialakításának határideje rövid volt,
ezért kérik az előterjesztést sürgősséggel megtárgyalni.
A másik esetben azzal indokolták a sürgősségi beterjesztést, hogy rövid időszak állt
rendelkezésre az országos pályaépítési program pályázatainak a benyújtási
határidejéig, ami április 11-én lejárt. Az előkészítéssel kapcsolatos egyeztetések a
múlt héten zárultak, amikor láthatóvá vált, hogy megfelelő helyszínnel tud az
Önkormányzat pályázni. Mivel a pályázatban hiánypótlásra lehet számítani,
legkésőbb ápr. 24-ig Közgyűlési döntést is kell csatolni az önrész biztosítása
vonatkozásában. A benyújtási határidő és a Bizottsági ülés közötti rövid idő
indokolja a sürgősséget.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Ezt követően a bizottság jelenlevő 9 tagja 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
29/2014. (IV. 16.) határozata
sürgősségi indítvány napirendre vételéről
„Az Önkormányzat működtetésében és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában lévő nevelési intézmények átszervezésének
véleményezése ”címmel
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a sürgősséggel kapcsolatos indítványt és úgy
döntött, hogy azt a 2014. április 16-i bizottsági ülés napirendjei közé veszi és
javasolta, hogy azt első napirendként tárgyalja.
Ezt követően a bizottság jelenlevő 9 tagja 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
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30/2014. (IV. 16.) határozata
sürgősségi indítvány napirendre vételéről
Pályázat benyújtása a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési
programjához 2 db műfüves kispálya megépítésére a Jutasi út menti 2368/10
hrsz-ú sportközpont (Vasas-pálya) területének fejlesztése érdekében
címmel.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága megtárgyalta a sürgősséggel kapcsolatos indítványt és úgy
döntött, hogy azt a 2014. április 16-i bizottsági ülés napirendjei közé veszi és
javasolta, hogy azt második napirendként tárgyalja.
A napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság jelen
lévő 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése,
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
31/2014. (IV. 16.) határozata
a napirend elfogadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, Köznevelési, Ifjúsági és
Sport Bizottság 2014. április 16-i ülésén az alábbi napirendi pontok tárgyalására
kerül sor:

Napirend
1. Az Önkormányzat működtetésében és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában lévő nevelési intézmények átszervezésének
véleményezése
Előterjesztő:
Némedi Lajos alpolgármester
2. Pályázat benyújtása a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési
programjához 2 db műfüves kispálya megépítésére a Jutasi út menti 2368/10
hrsz-ú sportközpont (Vasas-pálya) területének fejlesztése érdekében.
Előterjesztő:
Brányi Mária alpolgármester
3. A) Beszámoló az intézményirányítási modell 2013. évi tapasztalatairól, a
kitűzött célok megvalósulásáról
B) Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött
szolgáltatási szerződés módosításáról
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester
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4.

Beszámoló a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
létrehozásától 2013. december 31-ig terjedő időszak tapasztalatairól,
kitűzött célok megvalósításáról
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

5. A 2014/2015-ös nevelési évre történő óvodai felvételi kérelmek elbírálásához
javaslattevő bizottság létrehozása
Előterjesztő:

Halmay György bizottsági elnök

6. Javaslat a 2014. évi sporttámogatások felosztására
Előterjesztő:

Halmay György bizottsági elnök

7. Egyebek
8.

A „Ranolder díj” adományozása (zárt ülés)
Előterjesztő:

Halmay György bizottsági elnök

Napirendek tárgyalása:
1. Az Önkormányzat működtetésében és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában lévő nevelési intézmények átszervezésének
véleményezése
Előterjesztő:
Némedi Lajos alpolgármester
Szauer István a Klebelsberg Veszprémi Tankerület Igazgatója elmondta, hogy az
előterjesztésben átszervezésről nincs szó, javarészben technikai jellegű dolgokat
tartalmaz. Ezen kívül a működtetés, fenntartás szempontjából megváltozott
jogszabályi környezet aktualizálását tartalmazza.
Katanics Sándor a bizottság tagja elmondta, hogy a kevés idő ellenére igyekezett
átnézni az anyagot, amely elég nehezen kezelhető és átlátható. Kérdései voltak a
beiskolázással kapcsolatban, és hogy mi lesz a Zeneművészeti iskola sorsa a VMK
visszaköltözésekor és az iskola együttköltözik a VMK-val? A Közgyűlésig szeretne
választ kapni a kérdéseire.
Szauer István a Klebelsberg Veszprémi Tankerület Igazgatója elmondta, hogy
folyamatosan egyeztetnek a Hivatal kabinetfőnökével a VMK költözésével
kapcsolatban. Az iskolának két helységet kell biztosítani a VMK-nak. A
Zeneiskolában a 9. osztály beiskolázása nem történt meg, így jelentős a
létszámcsökkenés, bár pótfelvételit hirdetnek meg. A Táncsics iskola telephelyet
megszüntetik, mert elférnek a jelenlegi helyen. Egyébként a zeneiskolák helyzetét
országos szinten átvizsgálják majd. A beiskolázással kapcsolatos adatokat pedig
elküldik a képviselőknek.
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A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A
Bizottság jelen levő 9 tagja 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
32/2014. (IV. 16.) határozata
Az Önkormányzat működtetésében és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartásában lévő nevelési intézmények átszervezésének
véleményezése tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2014. április 24.
Felelős:
Halmay György elnök
2. Pályázat benyújtása a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési
programjához 2 db műfüves kispálya megépítésére a Jutasi út menti 2368/10
hrsz-ú sportközpont (Vasas-pálya) területének fejlesztése érdekében.
Előterjesztő:
Brányi Mária alpolgármester
Józsa Tamás irodavezető elmondta, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség
sportfejlesztési és pályaépítési programjában évente 100 pályához nyújt TAOtámogatást. Veszprém MJV Önkormányzata nevében a meghirdetett pályázati
eljárásban 2 db 20X40 m-es műfüves kispálya kialakítására kívánunk pályázni. A
pályázat benyújtásának a határideje 2014. április 11. napja volt. A pályázat
benyújtására a polgármester úrnak átruházott hatáskörben volt lehetősége az
SZMSZ 13.§ alapján, ami a 25 m Ft önrészt meg nem haladó pályázat benyújtásáról
szól. A helyszín vonatkozásában a Jutasi út menti 2368/10 hrsz-ú sportközpont
(Vasas-pálya) került kijelölésre. A pályázat keretében 2 db műfüves sportpálya
kialakítására lesz lehetőség, amelyhez előzetes kötelezettségvállalás szükséges a
Közgyűlés részéről a 2015. évi költségvetési rendelet terhére. A pályázati útmutató
szerint a MLSZ által nyújtott támogatás mértéke a teljes beruházási költség 70%-a.
A benyújtott pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra lehet számítani, mivel
legkésőbb ápr. 24-ig Közgyűlési döntést is kell csatolni az önrész biztosítása
vonatkozásában. A kiválasztott pályák felépítését az MLSZ szervezi és végezteti el,
a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint. A kiépült pályák
működtetésébe az érintett sportegyesületek bevonását tervezzük, mint például a
futsal egyesületet. Az Önkormányzat első számú feladata a fenntartás lesz, mely 15
évig lesz kötelezettsége. Az előterjesztéssel kapcsolatos határozati javaslat kiosztásra
került, kéri a benne foglaltak elfogadását.
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Katanics Sándor a bizottság tagja kérdezte, hogy mikor derül ki, hogy sikeres lesze a pályázat az MLSZ-nek átutalandó összeg átutalása miatt.
Forgóné Kelemen Judit a bizottság alelnöke elmondta, hogy a kiküldött anyagban
az üzemidő 30 %, a kiosztásos anyagban pedig 20% és 10 nap az ingyenes használat
szerepel. Melyik a valós szám?
Józsa Tamás irodavezető válaszában elmondta, hogy nem támogatási, hanem
együttműködési megállapodásról van szó. Május, júniusra várható a pályázat
elbírálása és ezt kővetően kell a szerződést az MLSZ-el mint kivitelező megkötni. A
20 milliós javaslat a 2015-ös költségvetésben az önrész tervezett összege, míg a 10
millió további egyéb feladatokra van betervezve.
Halmay György a Bizottság elnöke elmondta, hogy Veszprém megyéből jelenleg
négy pályázat került benyújtásra, reméli, hogy a veszprémi is támogatásra kerül.
Takács László a bizottság tagja elmondta, hogy üdvözli a tervet, mint foci szerető.
Örül annak, hogy új sportlétesítménnyel bővülhet Veszprém. A problémája a
tervezett helyszínnel van, ahol jelenleg magas szintű utánpótlás nevelés folyik. A
kispályákkal a tömegsport is helyet kapna. Kérdezte, hogy van-e valamilyen terv
már az öltözők és a parkolás megoldására?
Halmay György a Bizottság elnöke elmondta, hogy a jelenlegi füves pálya hátsó
másik felére van tervezve a két műfüves pálya. Az első részen maradna a füves rész
a kicsiknek, óvodásoknak. A szakmai vezetés véleménye is megegyezik az
elképzelésekkel. A futsalon kívül az általános iskolások és a VFC-USE is tudja majd
használni a kispályákat.
Józsa Tamás irodavezető hozzátette, hogy a helyszínrajz a közgyűlésig a
képviselők rendelkezésére fog állni.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A
Bizottság jelen levő 9 tagja 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
33/2014. (IV. 16.) határozata
Pályázat benyújtása a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési
programjához 2 db műfüves kispálya megépítésére a Jutasi út menti 2368/10
hrsz-ú sportközpont (Vasas-pálya) területének fejlesztése érdekében
tárgyában
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2014. április 24.
Felelős:
Halmay György elnök
3.
A.) Beszámoló az intézményirányítási modell 2013. évi tapasztalatairól,
a kitűzött célok megvalósulásáról
B.) Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel
megkötött szolgáltatási szerződés módosításáról
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

Bán Mihály a bizottság tagja elmondta, hogy elmúlt időszakban e témában
elmondottakkal kapcsolatban egy 10 kérdésből álló kérdőívet készített, mellyel 50
embert kérdezett meg. A kérdésekre adott válaszok 80%-ára a teljes mértékben
egyetértek, vagy a nagyrészt egyetértek válasz érkezett. Az Önkormányzatnál is
készül egy átvilágítással kapcsolatos felmérés. Javasolta, hogy az átvilágítás vizsgálja
meg ilyen értelemben is ezt a témát, melyet a Közalkalmazotti Tanács is szeretne
megtárgyalni.
Némedi Lajos alpolgármester hozzátette, hogy az említett anyagban válaszolnak
majd ezekre a kérdésekre.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A
Bizottság jelenlevő 9 tagja 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
34/2014. (IV. 16.) határozata
Beszámoló az intézményirányítási modell 2013. évi tapasztalatairól, a
kitűzött célok megvalósulásáról tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2014. április 24.
Felelős:
Halmay György elnök
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A Bizottság jelenlevő 9 tagja 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
35/2014. (IV. 16.) határozata
Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt-vel megkötött
szolgáltatási szerződés módosításáról tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Határidő: 2014. április 24.
Felelős:
Halmay György elnök
4. Beszámoló a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
létrehozásától 2013. december 31-ig terjedő időszak tapasztalatairól, kitűzött
célok megvalósításáról
Előterjesztő:

Némedi Lajos alpolgármester

Némedi Lajos alpolgármester rövid szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a
Pannon TISZK jogásza dr. Beregi Zoltán nem tud részt venni a mai bizottsági
ülésen, de a Közgyűlésen tud az esetleges kérdésekre.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A Bizottság
jelenlevő 9 tagja 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
36/2014. (IV. 16.) határozata
Beszámoló a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
létrehozásától 2013. december 31-ig terjedő időszak tapasztalatairól, kitűzött
célok megvalósításáról
tárgyában
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága a közgyűlési előterjesztés határozati javaslatában
megfogalmazottakat támogatja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.
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Határidő: 2014. április 24.
Felelős:
Halmay György elnök
5. A 2014/2015-ös nevelési évre történő óvodai felvételi kérelmek elbírálásához
javaslattevő bizottság létrehozása
Előterjesztő:

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy törvényi előírás, kötelezettség
miatt szükséges az előterjesztésben leírtakat megtárgyalni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A Bizottság
jelenlevő 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottságának
37/2014. (IV. 16.) határozata
a 2014/2015-ös nevelési évre történő óvodai felvételi kérelmek elbírálásához
javaslattevő bizottság létrehozásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági
és Sport Bizottsága közgyűlési átruházott hatáskörben eljárva megtárgyalta „A
2014/2015-ös nevelési évre történő óvodai felvételi kérelmek elbírálásához
javaslattevő bizottság létrehozása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Az óvodai felvételek elbírálására létrehozza a javaslattevő bizottságot.
2. A bizottság tagösszetételét a következők szerint határozza meg:
A bizottság elnöke: Halmay György a KISB elnöke
A bizottság tagjai:
1. Mészáros Éva a Közjóléti Iroda csoportvezetője,
2. Barcza Béláné
3. Hegyiné Horváth Éva
4. Major Ildikó
5. Szafner Ágnes
6. Takácsné Kovács Éva
7. Tóthné Martinkovics Erika óvodavezetők
3. A bizottság felkéri Halmay György elnököt, hogy a javaslattevő bizottság
összehívásáról az óvodai beíratás időpontját követően intézkedjen.
4. Felkéri Halmay György bizottsági elnököt, hogy a javaslattevő bizottság
működéséről a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságot tájékoztassa.
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Határidő: 3. pontnál: 2014. április 30.
4. pontnál: 2014. június 18.
Felelős: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Angyal Éva irodavezető
6. Javaslat a 2014. évi sporttámogatások felosztására
Az előterjesztés előadója:

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György a bizottság elnöke elmondta, hogy az egyesületek 80%-ának
2014-ben több pénz jut, mint tavaly. A nagyobb egyesületeknek több éves
szerződésük van, azok támogatása Önkormányzati Közgyűlés hatásköre. A többi
egyesület támogatásáról kell most dönteni a bizottságnak. Tartalékalapot is kell
képezni, elsősorban a Barabás KC elköltözése miatt átalakulóban lévő női kézilabda
további működtetése biztosítására.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A Bizottság
jelenlevő 9 tagja 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságának
38/2014. (IV. 16.) határozata
a 2014. évi sporttámogatások felosztásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének, Köznevelési,
Ifjúsági és Sport Bizottsága a „Javaslat a 2014. évi sporttámogatások felosztásáról”
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
Az átruházott hatáskörben felosztható 35.500 eFt-ról az alábbiak szerint
rendelkezik: (melléklet szerint)
e Ft
Működési támogatásokra:
20.950 Ft
Rendezvényi támogatásokra:
4.250 Ft
Iskolai területi sportversenyekre:
4.000 Ft
Nemzetközi szintű sportversenyekre:
1.300 Ft
Tartalékkeretre:
5.000 Ft
A Bizottság felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződések megkötésére.

Határidő: a szerződések megkötése: 2014. május 30.
a támogatási összegek kiutalása: 2014. december 31-ig

Felelős: Halmay György a bizottság elnöke
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Végrehajtásért felelős köztisztviselő: Matolcsi István
Sport referens
Az egyebek napirendben Bán Mihály a bizottság tagja a májusi üléssel
kapcsolatban felvetette, hogy a kutya terápiás napirend miatt kihelyezett lesz-e az
bizottság ülése.
Halmay György a bizottság elnöke válaszában elmondta, hogy még nem tárgyaltak
erről, de folyamatban van az egyeztetés.
A bizottság ülésén további hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke 9,31
órakor a bizottság nyilvános ülését bezárta, majd zárt üléssel folytatta munkáját.
Kmf
Stigelmaier Józsefné
a bizottság tagja

Halmay György
a bizottsági elnöke
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