SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŐLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV.50-37/2012.

JEGYZİKÖNYV

amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2012. december 4-én 14 óra 42 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki
tárgyalójában megtartott ülésérıl.
Jelen van:

Kıvári László elnök, Máté Péter, dr. Fajszi Lajos, dr. Tóth
Csaba Attila bizottsági tagok

Ülés közben érkezett:

Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradt:

Csernus Péter, Ilosfai Gábor bizottsági tagok

Tanácskozási joggal megjelent:

Märcz László igazgatóságvezetı
Pap Zoltán osztályvezetı
Kerekesné Simcsik Szilvia költségvetési és számviteli üi.
Dömötörné Solymár Orsika Civil Kerekasztal képviselıje
dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı, jegyzıi megbízott

Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag jelen van, a bizottság határozatképes. Az
ülést 14 óra 42 perckor megnyitja.
Kıvári László: Javasolja a 203. és 204. sz. bizottsági elıterjesztés napirendre történı felvételét.
Javasolja a 195. sz. bizottsági elıterjesztés napirendrıl történı levételét.
A napirenddel kapcsolatban további módosító, kiegészítı javaslat nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot az elhangzott módosításokkal
együtt, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következı napirendet
állapította meg:
NAPIREND
1./ napirendi pont
Javaslat karbantartási szerzıdés módosítására
(198. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
2./ napirendi pont
Javaslat csereingatlanok felajánlására a Honvédelmi Minisztérium részére
(194. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
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3./ napirendi pont
Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdése
(251. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı
4./ napirendi pont
A Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule selejtezési jegyzıkönyve
(196. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Elıadó: Kerekesné Simcsik Szilvia költségvetési és számviteli ügyintézı
5./ napirendi pont
A Garay János Gimnázium selejtezési jegyzıkönyveinek jóváhagyása
(203. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Elıadó: Kerekesné Simcsik Szilvia költségvetési és számviteli ügyintézı
6./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy György
Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében korszerő laboratóriumi
gyakorlatok oktatására felkészítı akkreditált képzés lebonyolítására” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(193. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
7./ napirendi pont
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme
(201. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
8./ napirendi pont
„Dicenty Dezsı” Kertbarát Kör támogatási kérelme
(197. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
9./ napirendi pont
Szent József Iskolaközpont kérelme
(199. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
10./ napirendi pont
Schmidtné Bencsics Magdolna fekvırendır megszőntetés iránti kérelme
(200.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
11./ napirendi pont
Kérelem az 5-ös buszjárat eredeti menetrendjének visszaállítására
(202. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
12./ napirendi pont
Ordo Hungariae kérelme
(204. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
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13./ napirendi pont
Egyebek

1./ napirendi pont
Javaslat karbantartási szerzıdés módosítására
(198. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
Kıvári László: Az elıterjesztı távollétében ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Véleménye szerint mindenképpen emelni kell, mert ezzel az összeggel veszteséges a
karbantartás ellátása. Más településeken sokkal magasabb ez az összeg.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
370/2012. (XII.4.) GPB határozat
Javaslat karbantartási szerzıdés módosítására
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága támogatja az elıterjesztésben
foglalt díjemelést és javasolja a Közgyőlésnek a szerzıdés
módosítását.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgató
2./ napirendi pont
Javaslat csereingatlanok felajánlására a Honvédelmi Minisztérium részére
(194. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató
Kıvári László: Az elıterjesztı távollétében ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
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371/2012. (XII.4.) GPB határozat
Csereingatlanok felajánlása a Honvédelmi Minisztérium
részére
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
hozzájárul, hogy a
- Dr. Hirling Ádám u. 13. IV/15. /hrsz.: 5052/5/a/15/;
- Dr. Hirling Ádám u. 15. fsz. 3. /hrsz.: 5052/5/A/18/;
- Dr. Hirling Ádám u. 15. II/9. /hrsz.: 5052/5/A/24/ sz.
alatti
ingatlanok helyett az alábbi önkormányzati tulajdonban
lévı ingatlanok bérlıkijelölési jogát biztosítsa a
Honvédelmi Minisztérium részére:
- Dr. Hirling Ádám u. 13. I/6.;
- Dr. Hirling Ádám u. 13. III/10.;
- Dr. Hirling Ádám u. 15. III/10.
2. A Bizottság felkéri a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgatóját, hogy a döntésrıl értesítse a
Honvédelmi Minisztérium illetékes szervét annak
érdekében, hogy minél elıbb megtehessék a szükséges
intézkedéseket.
Határidı: 2012. december 15.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft.
ügyvezetı igazgató

3./ napirendi pont
Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdése
(251. sz. elıterjesztés)
Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı
Kıvári László: Az elıterjesztı távollétében ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Máté Péter: Benne van a szerzıdésben, hogy a rezsiköltségeket ki kell fizetniük?
dr. Kajos Nikolett: Igen, benne van.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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372/2012. (XII.4.) GPB határozat
Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdése
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Közgyőlésnek elfogadásra
javasolja a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésére
vonatkozó javaslatot. A szerzıdés a határozat mellékletét
képezi.
Határidı: 2012. december 12.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
4./ napirendi pont
A Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule selejtezési jegyzıkönyve
(196. sz. bizottsági elıterjesztés
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Elıadó: Kerekesné Simcsik Szilvia költségvetési és számviteli ügyintézı
Kerekesné Simcsik Szilvia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szabó Zsolt bizottsági tag 14 óra 52 perckor megérkezik az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 3 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett és 1 nem szavazat ellenében elfogadott és a következı határozatot hozta:
373/2012. (XII.4.) GPB határozat
A Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule selejtezési
jegyzıkönyve
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Dienes Valéria Általános
Iskola
Grundschule
selejtezési
jegyzıkönyvét
az
elıterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidı: 2012. december 4.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
5./ napirendi pont
A Garay János Gimnázium selejtezési jegyzıkönyveinek jóváhagyása
(203. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Pál József igazgatóságvezetı
Elıadó: Kerekesné Simcsik Szilvia költségvetési és számviteli ügyintézı
Kerekesné Simcsik Szilvia: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett elfogadott és a következı határozatot hozta:
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374/2012. (XII.4.) GPB határozat
A Garay János Gimnázium selejtezési jegyzıkönyveinek
jóváhagyása
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Garay János Gimnázium
2010.évi, 2011. évi, 2012. évi selejtezési kérelmét az
elıterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidı: 2012. december 4.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
6./ napirendi pont
„Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy György
Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében korszerő laboratóriumi
gyakorlatok oktatására felkészítı akkreditált képzés lebonyolítására” tárgyú meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(193. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referens
Kıvári László: Az elıterjesztı távollétében ismerteti az elıterjesztés tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
375/2012. (XII.4.) GPB határozat
„Megbízási szerzıdés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011
azonosítószámú Hevesy György Természettudományos
Projekt
elnevezéső
pályázat
keretében
korszerő
laboratóriumi gyakorlatok oktatására felkészítı akkreditált
képzés lebonyolítására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás
eredménye
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a „Megbízási szerzıdés
a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy
György Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat
keretében korszerő laboratóriumi gyakorlatok oktatására
felkészítı akkreditált képzés lebonyolítására” tárgyú
meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot
tevı Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató-val (székhely:
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) kössön szerzıdést.
2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl,
továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására,
valamint a jegyzıt a szükséges dokumentumok
ellenjegyzésére.
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Határidı:
Felelıs:

2012. december 4.
Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı
Horváth István polgármester

7./ napirendi pont
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme
(201. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Ismerteti a kérelem tartalmát.
dr. Fajszi Lajos bizottsági tag 14 óra 58 perckor elhagyja az üléstermet. Jelen van 4 fı bizottsági tag.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja, hogy a bizottság kérjen külön kimutatást, hogy az adott támogatások mire
lettek felhasználva.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot – az elhangzott kiegészítéssel együtt -, melyet a
bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
376/2012. (XII.4.) GPB határozat
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási
kérelme
1.

2.

3.
4.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. kérelmét
támogatja és a Szekszárdi Borvidéket képekben bemutató
2013-as naptár elkészítéséhez 350.000 Ft összegő
támogatást biztosít a 2012. évi Bizottsági Keret terhére.
A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a támogatási
megállapodás elkészítésére, valamint a polgármestert a
megállapodás aláírására.
A Bizottság továbbá felkéri a Polgármesteri Hivatalt fenti
összeg átutalására.
A Bizottság továbbá felkéri a Szekszárd Borvidék
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy
számoljon be a 2011. és 2012. évi támogatások
felhasználásáról.

Határidı: 1. pont: 2012. december 4.
2. pont: 2012. december 15.
3. pont: 2012. december 31.
4. pont: 2013. január 31.
Felelıs: 1. pont: Kıvári László GPB elnök
2. pont: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezetı
3. pont: Pál József igazgatóságvezetı
4. pont: Herrné Szabadi Judit ügyvezetı igazgató
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8./ napirendi pont
„Dicenty Dezsı” Kertbarát Kör támogatási kérelme
(197. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök
Kıvári László: Ismerteti a kérelem tartalmát.
Kérdés nem hangzott el.
Máté Péter: Javasolja, hogy mivel a kérelembıl nem derül ki, hogy a Kertbarát Kör milyen formában
mőködik és ezáltal nem lehet tudni, hogy részesíthetı-e támogatásban, ezért a bizottság most ne
hozzon döntést, hanem tárgyalja újra a fenti információk birtokában.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Máté Péter bizottsági tag által megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
377/2012. (XII.4.) GPB határozat
„Dicenty Dezsı” Kertbarát Kör támogatási kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a „Dicenty Dezsı” Kertbarát
Kör támogatási kérelmének eldöntésére a következı bizottsági
ülésen kíván visszatérni.
Határidı: 2012. december 11.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

9./ napirendi pont
Szent József Iskolaközpont kérelme
(199. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
dr. Fajszi Lajos 15 óra 15 perckor visszatér az ülésterembe. Jelen van 5 fı bizottsági tag.
Kıvári László: Nem javasolja támogatni a kérelmet, tekintettel arra, hogy a Garay tömbbelsıben
történı parkolás esetén a gyerekeknek nem kell közúton átmenniük, így nem szükséges a szülıi kíséret
sem. Az iskoláig forgalom elıl elzárt területen kell csak közlekedniük. Másrészt pedig ha az egyik
iskola esetén kedvezményt biztosítanak a szülıknek, akkor a többi iskola esetében is kellene.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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378/2012. (XII.4.) GPB határozat
Szent József Iskolaközpont kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szent József Katolikus
Általános Iskola parkoló kártyák kiadására vonatkozó kérelmét
nem támogatja, tekintettel arra, hogy a Garay tömbbelsıben
történı megállás esetén nem szükséges a gyermek elkísérése az
iskola bejáratáig a forgalom elıl elzárt közterületek miatt.
Határidı: 2012. december 4.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök
10./ napirendi pont
Schmidtné Bencsics Magdolna fekvırendır megszőntetés iránti kérelme
(200.sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Kérdés nem hangzott el.
dr. Tóth Csaba Attila: Javasolja, hogy ha valami a lakos kérésére kerül ki, majd a késıbbiekben
ugyanezen lakos szeretné eltávolítani, akkor ennek költsége a lakost terhelje.
Máté Péter: Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal kérjen ajánlatot a fekvırendır elbontására és a
terület helyreállítására, és ezt az ajánlatot küldje meg a lakos részére. Amennyiben vállalja a
költségeket, kerüljön eltávolításra a fekvırendır, de ha nem vállalja, akkor az önkormányzat a saját
költségén ne távolítsa el. Továbbá a Hivatal hívja fel a kérelmezı figyelmét, hogy az ajánlat csak
meghatározott ideig érvényes.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a Máté Péter bizottsági tag által megfogalmazott határozati javaslatot,
melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
379/2012. (XII.4.) GPB határozat
Schmidtné Bencsics Magdolna fekvırendır megszőntetés
iránti kérelme
1. Szekszárd
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata
Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága felkéri a
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és-fejlesztési
Igazgatóságát, hogy kérjen ajánlatot arra vonatkozóan,
hogy milyen költséggel járna a Szekszárd, Zrínyi u. 85/C.
sz. elıtt lévı fekvırendır eltávolítása és ennek
következtében az út helyreállítása.
2. Az ajánlat beérkezését követıen pedig kéri, hogy az
Igazgatóság értesítse ki a kérelmezıt, hogy abban az
esetben járul hozzá a bizottság a fekvırendır
eltávolításához, amennyiben az ezzel járó költségeket
kérelmezı kifizeti. Továbbá hívja fel a kérelmezı
figyelmét, hogy az adott ajánlat meghatározott határidıig
érvényes.
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Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

11./ napirendi pont
Kérelem az 5-ös buszjárat eredeti menetrendjének visszaállítására
(202. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát. Amikor a szóban forgó járatok meg lettek
szüntetve, akkor annak az alapja utasszámlálás volt.
Kérdés nem hangzott el.
Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság késıbb térjen vissza a kérelem tárgyalására, ugyanis
elképzelhetı, hogy változások lesznek a helyi tömegközlekedés megszervezésében.
További hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5
igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
380/2012. (XII.4.) GPB határozat
Kérelem az 5-ös buszjárat eredeti
visszaállítására

menetrendjének

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az 5-ös buszjárat eredeti
menetrendjének visszaállítására vonatkozó kérelem eldöntésére
a késıbbiekben kíván visszatérni, tekintettel arra, hogy a helyi
tömegközlekedés megszervezésében a közeljövıben változások
várhatók.
Határidı: 2013. január 31.
Felelıs: Kıvári László GPB elnök

12./ napirendi pont
Ordo Hungariae kérelme
(204. sz. bizottsági elıterjesztés)
Elıterjesztı: Märcz László igazgatóságvezetı
Märcz László: Ismerteti a kérelem tartalmát.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta:
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381/2012. (XII.4.) GPB határozat
Ordo Hungariae kérelme
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a közterületek használatáról
szóló 1/2009. (II.3.) szekszárdi ör. 13. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján eljárva az Ordo Hungariae-nek a
2012. december 19-én és 20-án tartandó ingyenes ételosztás
kapcsán benyújtott közterület-használati díj elengedésére
vonatkozó kérelmét támogatja, a közterület-használati díj
megfizetésétıl eltekint.
Határidı: 2012. december 18.
Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı

13./ napirendi pont
Egyebek
dr. Tóth Csaba Attila: Javasolja, hogy a bizottság egy jövıbeni ülésén kerüljön napirendre az „Illés
kocsma”. Sok panasz érkezett hozzá a környéken lakóktól. Mindenképpen foglalkozni kell az üggyel.
További napirendi pont nem lévén, az elnök az ülést 15 óra 53 perckor berekeszti.

K.m.f

Kıvári László
GPB elnök
Készítette:

dr. Kajos Nikolett
jegyzıkönyvvezetı

Ellenjegyezte:

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyzı
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