SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Iktatószám: IV/B/74-20/2018.
JEGYZŐKÖNYV
amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának 2018. november 20. napján (kedden) 8 órakor Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Dísztermében megtartott rendes nyilvános ülésén.
Jelen vannak:

Kővári László elnök
Máté Péter elnökhelyettes
Gyurkovics János bizottsági tag
Rácz Zoltán bizottsági tag
Szegedi Attila bizottsági tag
Szabó Zsolt bizottsági tag

Távolmaradt:

Szabó Balázs bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelentek:

Varga András osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens,
jegyzőkönyvvezető

A jegyző megbízásából:

Kővári László elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 6 tag van jelen, a bizottság
határozatképes. Az ülést 8 órakor megnyitja.
Kővári László elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Máté Péter bizottsági tagot
megválasztani.
Az elnök szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott.
Kővári László elnök: A napirendi pontok elfogadása előtt szeretné megemlíteni, hogy a
bizottság támogatta a Mészáros Borház Kft. TOP 100 Magazinban való megjelenését.
Elmondja, hogy Mészáros Pál átnyújtott neki egy tiszteletpéldányt a magazinból, amelyet
körbead a bizottság tagjainak.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Szeretné, ha a bizottság az „Egyebek” napirendi pont keretében
foglalkozna egyrészt az előző Közgyűlésen történtekkel, másrészt pedig egy olyan üggyel,
amely lassan már két éve húzódik. Véleménye szerint ebben a kérdésben a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottságnak kellene kezdeményező szerepet vállalnia.
Kővári László elnök: Az első javaslat a Közgyűlést érinti?

Rácz Zoltán bizottsági tag: Nem, a bizottságot is.
Az elnök szavazásra teszi fel a nyilvános ülés napirendjének elfogadására tett javaslatot a
kiegészítéssel együtt, melyet a bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, és az
alábbi napirendet állapította meg:
NAPIREND
1. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” c. TOP-6.6.1-15SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében szoftver- és számítástechnikai
eszközbeszerzésre”tárgyú pályázati eljárás eredményéről
(175. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
2. napirendi pont:
„Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által Szekszárd városban a közúti
forgalom folyamatos biztosítása érdekében a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési
feladatok ellátására”tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(174. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
3. napirendi pont:
A „Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által „Szociális célú tűzifa beszerzésére és
szállítására Szekszárdon” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(176. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
4. napirendi pont:
Kérelem szekszárdi 01328/12 hrsz-ú földterület tulajdonjogának átruházására
(177. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
5. napirendi pont:
Egyebek
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1. napirendi pont:
Az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” c. TOP-6.6.1-15SE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében szoftver- és számítástechnikai
eszközbeszerzésre”tárgyú pályázati eljárás eredményéről
(175. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A legkedvezőbb ajánlatot tevő cég a múltkor is tett ajánlatot?
Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető: Igen, de akkor eredménytelen lett az
eljárás, mert nem volt három ajánlattevő.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 364/2018. (XI.20.)
határozata
az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001
azonosítószámú, "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt" c. pályázatának
megvalósításához szükséges szoftver – és számítástechnikai
eszközbeszerzésre” tárgyú pályázati eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. az „Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata
TOP
6.6.1-15-SE1-2016-0001
azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” c.
pályázatának megvalósításához szükséges szoftver – és
számítástechnikai eszközbeszerzésre” tárgyú meghívásos
beszerzési eljárás kapcsán megállapítja, hogy a legkedvezőbb
ajánlatot a Konica Minolta Magyarország Kft (1117 Budapest,
Galvani u. 4.) tette;
Határidő:

2018. november 20.
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Felelős:

Kővári László elnök

2. jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot
tevő Konica Minolta Magyarország Kft (1117 Budapest,
Galvani u. 4.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. november 20.
Kővári László elnök

3. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről, továbbá felhívja a
polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző

2. napirendi pont:
„Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által Szekszárd városban a közúti
forgalom folyamatos biztosítása érdekében a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési
feladatok ellátására”tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredménye
(174. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: Az elmúlt napok időjárása indokolttá teszi a síkosság-mentesítést.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 365/2018. (XI.20.)
határozata
a „Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által
Szekszárd városban a közúti forgalom folyamatos biztosítása
érdekében a gépi hóeltakarítási és síkosság-mentesítési
feladatok ellátására”tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár
alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. a „Vállalkozási keretszerződés SZMJV Önkormányzata által
Szekszárd városban a közúti forgalom folyamatos
biztosítása érdekében a gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátására”tárgyú meghívásos
pályázati eljárásra benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja,
hogy Szekszárd MJV Önkormányzata az Alisca Terra Nkft-vel
(7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. november 20.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2018. november 22.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
Ács Rezső polgármester

3. napirendi pont:
A „Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által „Szociális célú tűzifa beszerzésére és
szállítására Szekszárdon” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredménye
(176. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Varga András osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést.
Kővári László elnök: A környékben nem volt olyan cég, amely el tudná látni ezt a feladatot?
Mert a nyertes ajánlattevő székhelye Tiszakécskén van.
Varga András osztályvezető: Elmondja, hogy a telephelye itt van Szekszárdon.
Kővári László elnök: Mikor kezdődik a faosztás?
Varga András osztályvezető: Úgy tudja, hogy első körben a szerződés aláírását követően.
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 366/2018. (XI.20.)
határozata
a „Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által „Szociális
célú tűzifa beszerzésére és szállítására Szekszárdon” tárgyában
kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati
eljárás eredményéről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.1.20. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva
1. a „Szociális célú tűzifa beszerzésére és szállítására
Szekszárdon” tárgyú meghívásos pályázati eljárásra
benyújtott ajánlatok alapján jóváhagyja, hogy Szekszárd MJV
Önkormányzata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot tevő Csatári Tüzép Bt-vel (6060
Tiszakécske, Kolozsvári u. 76.), kössön szerződést;
Határidő:
Felelős:

2018. november 20.
Kővári László elnök

2. felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az
ajánlattevőket az eljárás eredményéről;
Határidő:
Felelős:

2018. november 22.
Dr. Molnár Kata jegyző

3. felhívja a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. november 30.
Ács Rezső polgármester

4. napirendi pont:
Kérelem szekszárdi 01328/12 hrsz-ú földterület tulajdonjogának átruházására
(177. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
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Varga András osztályvezető: Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan fásított terület és
szőlő művelési ágú. A szomszédos ingatlan tulajdonosa vételi ajánlatot nyújtott be erre az
ingatlanra. A kérelmező a jövőben szőlő művelésre szeretné használni az ingatlant, a saját
ingatlanával egységesen összevonva. A bizottságnak ebben az esetben javaslattételi joga van,
tekintettel arra, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az 5.000 m2 nagyság feletti
külterületi ingatlanok értékesítésének jóváhagyása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A
kérelmező 175 Ft/m2 vételi ajánlatot tett.
Máté Péter bizottsági tag: Nem nagy összeg.
Varga András osztályvezető: Tudni kell, hogy nem sík területről van szó, ráadásul eléggé
parlagon van.
Kővári László elnök: Használta valaki?
Varga András osztályvezető: Nem.
Máté Péter bizottsági tag: Nagy területről van szó, amelyet bárki meg tud művelni.
Varga András osztályvezető: Forgalmi értékbecslés mindenképpen készül.
Kővári László elnök: Véleménye szerint szükség lesz kifüggesztésre is.
Varga András osztályvezető: Nem, ugyanis a Közgyűlés a szeptemberi ülésen döntést hozott
a rekreációs célú földterületekről. Egyéb esetben pedig úgy gondolja, hogy elővásárlási joga
lenne a kérelmezőnek.
Máté Péter bizottsági tag: Véleménye szerint olyan területről van szó, amely más személyeket
is érdekelhet.
Gyurkovics János bizottsági tag: A vételi árat alacsonynak találja, ezért mindenképp kellene
értékbecslés.
Máté Péter bizottsági tag: Az értékbecslés nem zárja ki a versenyeztetést.
Kővári László elnök: Ha kifüggesztésre kerül sor, akkor lehet, hogy kiderül, hogy más az
elővásárlási jog gyakorlója.
Máté Péter bizottsági tag: A kérelmezőnek van elővásárlási joga.
Kővári László elnök: Ez egyáltalán nem biztos. Lehet, hogy valaki előrébb van a rangsorban.
Máté Péter bizottsági tag: A szomszédnál ki lehet előrébb?
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Kővári László elnök: A törvény számos elővásárlásra jogosultat nevesít, és a szomszéd nem a
legelső. Lehet, hogy egy fiatal gazdapárt érdekel a terület. Ők pedig előrébb állnak a
rangsorban. Ha kifüggesztésre kerül sor, az önkormányzat akkor sem kap nagyobb összeget a
területért.
Máté Péter bizottsági tag: Licitálásra hirdetné meg a területet. Nincs szükség kifüggesztésre.
Kővári László elnök: A bizottság elég, ha arról dönt, hogy támogatja a terület értékesítését.
Varga András osztályvezető: Arról is kellene dönteni, hogy milyen formában legyen
értékesítve a terület, azaz, hogy értékbecslést követően az ajánlattevőnek legyen értékesítve,
vagy értékbecslés után versenyeztetésre kerüljön sor.
Máté Péter bizottsági tag: Versenyeztetni kellene.
Szegedi Attila bizottsági tag: A kérelmező megszerezheti versenyeztetés útján is a területet.
Kővári László elnök: Javasolja, hogy a bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy járuljon hozzá
az önkormányzati tulajdonban levő 01328/12 hrsz-ú földterület értékesítéséhez az előzetesen
elkészített ingatlanforgalmi értékbecslésben szereplő piaci forgalmi értéken, versenyeztetés
útján.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 6
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott és a következő határozatot hozta:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 367/2018. (XI.20.)
határozata
a szekszárdi 01328/12 hrsz-ú földterület értékesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet 1.4.3. pontjában meghatározott hatáskörben eljárva
javasolja a közgyűlésnek, hogy versenyeztetési eljárás keretében
értékesítse az önkormányzati tulajdonban lévő, szekszárdi
01328/12 hrsz-ú földterületet.
Határidő:
Felelős:

2018. november 29.
Kővári László elnök

5. napirendi pont:
Egyebek
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Rácz Zoltán bizottsági tag: A Közgyűlés az előző ülésén hozott egy határozatot a tervezői
felelősség kérdéséről. Ez el lett vetve, és tekintettel arra, hogy Kővári László a bizottság elnöke,
úgy gondolja, hogy fel kellett volna szólalnia a Közgyűlésen, hogy nem ért ezzel egyet.
Gyakorlatilag el lett mismásolva ez az ügy.
Máté Péter bizottsági tag: A Közgyűlés elfogadta a bizottság javaslatát. A polgármester úr a
bizottsági határozati javaslatot tette fel szavazásra, amelyet a Közgyűlés el is fogadott.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A tervezői felelősség nem szerepel a határozatban.
Kővári László elnök: Meg kell nézni a határozatot ez esetben.
Máté Péter bizottsági tag: Emlékszik rá, hogy a Közgyűlés a bizottság javaslatára szavazott.
Kővári László elnök: A bizottság már korábban is felvetette a felelősség kivizsgálását.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Nincs benne a határozatban.
Kővári László elnök: Akkor ez hiba, mert a Közgyűlés elfogadta a bizottság javaslatát. Utána
kellene nézni annak, hogy miért nincs benne ez a határozatban, hiszen ő felolvasta a Közgyűlés
ülésén a bizottság javaslatát. Sőt még az is felmerült, hogy adott esetben akkor is meg kell
vizsgálni a felelősséget, ha az önkormányzat saját cége a tervező.
dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens: Jelzi, hogy a hivatal utánanéz ennek a
kérdésnek.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A Kerékhegy utca felett, azzal párhuzamosan megy ki Sötétvölgy
felé egy széles út a Kápolna térről. 40 érdekelt adott be kérelmet annak érdekében, hogy
legyen megvizsgálva, hogy a víz felvitelére milyen lehetőség van.
Máté Péter bizottsági tag: Plusz bekötés kellene?
Rácz Zoltán bizottsági tag: Igen. 40 kiskert tulajdonos érdekelt ebben. Meg kellene ezt
vizsgálni, és kellene valamiféle előrelépés az ügyben, mert nem normális dolog, hogy két éve
nem történt semmi ebben a kérdésben.
Szegedi Attila bizottsági tag: Annak idején, amikor Heimann Zoltán felvitte a Bödő hegytetőre
a vizet, az elején még 69-en voltak a megbeszélésen. A végére, amikor is kiderült, hogy
mekkora összeget kell fizetni, 12-en maradtak.
Kővári László elnök: Ebben csak akkor lehet előrelépés, ha elkészül egy konkrét terv. Csak
akkor lehet elindítani a folyamatot, ha az egyéni hozzájárulások megfizetésére sor került.
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Rácz Zoltán bizottsági tag: Ezek az emberek nem kaptak még csak választ sem arra, hogy mi
lehetne a megoldás.
Varga András osztályvezető: Jelzi, hogy utána néznek ennek a kérdésnek.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A Hosszúvölgyben van 10 telektulajdonos, akik belterületbe
nyilvánítást szeretnének.
Kővári László elnök: Egységesen kellene beadniuk egy kérelmet. Egyébként ebben a
kérdésben Herr Teréz főépítészt kellene megkeresni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: A főépítész asszony azt mondta neki, hogy ő már megpróbált
intézkedni ebben a kérdésben, de a polgármester úr azt mondta, hogy egy kicsit még
gondolkodik. Ez az ügy is egy éve húzódik. Ebben az esetben sem kaptak választ az ott lakók.
Kővári László elnök: Pont ebből a térségből jelezték neki, hogy kaptak az Alisca Terra
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től (a továbbiakban: Alisca Terra) egy olyan levelet, hogy
a jövőben nem megy be a szemétszállítás arra a területre.
Varga András osztályvezető: Ez egy tévedés volt.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Azóta sem helyesbítették a tévedést egyébként.
Máté Péter bizottsági tag az üléstermet elhagyja 8 óra 17 perckor. Jelen van 5 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
Varga András osztályvezető: Van a Kerékhegy utca felfelé menet. Ott van egy hármas vagy
négyes elágazó. Amelyik út egyenesen megy, ott van pár ingatlan, amely benne van a
hulladékgyűjtésben, de úgy, hogy lehozzák a kerekes kukáikat a csomópontba. Az Alisca Terra
onnan viszi el a szemetet. Ennek a pár ingatlannak a szemétszállítása változna oly módon, hogy
zsákokban kellene gyűjteniük a lakóknak a szemetet, amelyet az önkormányzat kis
teherautójával szállítanának el ugyanazokon a napokon, mint amikor az Alisca Terra viszi el a
szemetet. Így megszűnne a csomóponti gyűjtés. Azt nem tudja, hogy az Alisca Terra miért
küldött ki leveleket olyan személyeknek is, akiknek nem kellett volna.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Elmondja, hogy felhívta az ügyfélszolgálatot. Először elmondták
neki a „típus dumákat”. Utána megkérdezte a hölgyet, hogy tudja-e, hogy miről beszél, és hogy
ismeri-e a helyszínt. A hölgy nemmel válaszolt neki. Megkérte a hölgyet, hogy informálódjon,
és mondta neki, hogy majd később visszahívja. A hölgy mondta, hogy majd felhívják rövid időn
belül. 10 perc múlva felhívta egy másik hölgy, aki megint ugyanazt a szöveget mondta el. Ez a
hölgy is mondta, hogy nem tudja, hogy helyileg melyik területről van szó, mert ő pénzügyes.
A hölgy mondta neki, hogy majd nemsokára felhívja egy olyan kollégája, aki ismeri a helyszínt.
Fél óra múlva felhívta egy férfi, aki ugyanazt a szöveget mondta el ismételten. Elmondta neki
az úr, hogy van ott egy háromszög, ahol nem engedélyezték a szemétszállítási csomópont
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kialakítását. Mikor megkérdezte az urat, hogy milyen háromszögről van szó, nem tudott neki
választ adni.
Kővári László elnök: Ha zsákban szállítják el a szemetet, akkor is a lakók kell, hogy lehozzák a
szemetet.
Varga András osztályvezető: Nem, az önkormányzat fogja lehozni a szemetet, mert az Alisca
Terra nem tud oda bemenni. Elmondja, hogy egy rázós útról van szó.
Kővári László elnök: Véleménye szerint meg lehet ott fordulni.
Rácz Zoltán bizottsági tag: Ha valaki elront valamit, akkor azért egy héten belül illene elnézést
kérni a tévedésért.
Máté Péter bizottsági tag az ülésterembe visszatér 8 óra 21 perckor. jelen van 6 fő bizottsági
tag, a bizottság határozatképes.
További napirendi pont nem lévén, az elnök a nyilvános ülést 8 óra 27 perckor berekeszti.
K.m.f.

Máté Péter
elnökhelyettes
jegyzőkönyv hitelesítő

Kővári László
elnök

Készítette:
Ellenjegyezte:
dr. Holczer Mónika
jegyzőkönyvvezető

dr. Molnár Kata
jegyző
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