
BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Gazdasági Bizottság 2014. március 18-án a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 115.) 
megtartott ülésén. 

Az ülés kezdetének időpontja: 915 óra 

A jelenléti ív szerint jelen vannak: 
Agócs Zsolt bizottsági elnök, 
Marksteinné Molnár Julianna, Somlyódy Csaba, Tóth Balázs, Varga István, a Bizottság képviselő 
tagjai, 
Gerstenbrein György, Kacsmarcsik György Istvánné, Tamás László, a Bizottság nem képviselő 
tagjai. 

Távolmaradását előre jelezte: 
Élő Norbert, a Bizottság képviselő tagja 

Tanácskozási joggal jelen vannak: 
Radványi Gábor 
Dr. Boldog Krisztina 
Pándiné Csemák Margit 
Mozsár Ágnes 
Deézsi Tibor 
Dr. Bánhidi Ferenc 

Meghívottak: 
Rappi Gabriella 
Belkó Judit 

Távolmaradás oka: 
hivatalos elfoglaltság 

alpolgármester 
a Jogi Csoport részéről 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi Csoport vezetője 
a Kőbányai V agyonkezelő Zrt. képviseletében 
a Dr. Printz és Társa Kft. részéről 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda részéről 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. részéről 

Az ülést vezeti: Agócs Zsolt bizottsági elnök 

Elnök: Köszönti a megjelenteket, és megnyitja a Gazdasági Bizottság ülését. Megállapítja, hogy a 
Bizottság 6 fővel határozatképes. Bejelenti, hogy a jegyzőkönyvet Tasi Éva vezeti. Az ülésről 
hangfelvétel készül. 
Kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a napirend elfogadásáról. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadja el napirendjét 
[66/2014. (III. 18.)]: 

l. A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének 
elfogadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

3. A Budapest X., 41332/l és 41332/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) 
tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 



4. A Magyar LabdarúgóSzövetség Országos Pályaépítési Program VII. ütemén történő részvétel 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

5. A "Bérleti szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására 48 hónapos 
időtartamra" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és a 
szerződéstervezet elfogadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

6. A Lakáskoncepció végrehajtásának 2013. évi tapasztalatai 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztiánjegyző 

7. Szolgálati lakások kijelölése 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre 
történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

l O. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások pályázati 
úton történő elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

12. A Budapest X., 40988/12 hrsz.-ú, a Jászberényi út melletti közterületi ingatlan hasznosítására 
vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

13. A Budapest X. kerület, Szállás utca ll/b szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

14. A Budapest X. kerület, Kispongrác-telepi társasházak közterület-használati hozzájárulás iránti 
kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

15. Az Irénke-Virág Bt. "kényszertörlés alatt" közterület-használati ügyében benyújtott 
méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

16. A Demokratikus Koalíció Budapest 9. Választókerületi Alapszervezete közterület-használati 
ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

17. A Mikropakk Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

18. A Termelői.hu Kft. közterület-használati ügyében a díj megállapítása 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 
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l. napirendi pont: 
A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 132. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, l tartózkodással a "Lakásokról és a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról" szóló 132. 
számú előterjesztést támogatja [67/2014. (III. 18.)]. 

Marksteinné Molnár Julianna megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

2. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása 
Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 182. számú előterjesztés 
támogatásárá l. 

A Gazdasági Bizottság 5 igen, l ellenszavazattal, l tartózkodással a "Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról" szóló 182. számú 
előterjesztést támogatja [68/2014. (III. 18.)]. 

3. napirendi pont: 
A Budapest X., 41332/l és 41332/2 helyrajzi számú ingatlanok (Albert Camus utca) 

tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény bejelentése 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 164. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest X., 41332/l és 41332/2 helyrajzi 
számú ingatlanok (Albert Camus utca) tulajdonjogának ingyenes átruházása iránti igény 
bejelentéséről" szóló 164. számú előterjesztést támogatja [69/2014. (III. 18.)]. 
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4. napirendi pont: 
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program VII. ütemén történő részvétel 

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 171. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Magyar Labdarúgó Szövetség Országos 
Pályaépítési Program VII. ütemén történő részvételről" szóló 171. számú előterjesztést támogatja 
[70/2014. (III. 18.)]. 

Marksteinné Molnár Julianna elhagyta az ülésteremet. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. 

5. napirendi pont: 
A "Bérleti szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására 48 hónapos 

időtartamra" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlattételi felhívás és a 
szerződéstervezet elfogadása 

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 179. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

71/2014. (Ill. 18.) GB határozat 
a "Bérleti szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására 48 hónapos 
időtartamra" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a 
szerződéstervezet elfogadásáról 
(5 igen, l ellenszavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a "Bérleti szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és 
karbantartására 48 hónapos időtartamra" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. 
melléklet szerint jóváhagyja. 
2. A Gazdasági Bizottság a "Bérleti szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és 
karbantartására 48 hónapos időtartamra" tárgyú közbeszerzési eljárás szerződéstervezetét a 2. 
melléklet szerint jóváhagyja. 
3. A Gazdasági Bizottság a "Bérleti szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és 
karbantartására 48 hónapos időtartamra" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 

(Az ajánlattételi felhívás, valamint a szerződéstervezet szövege mindenben megegyező az 
előterjesztésben szereplővel.) 
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Elnök: Kéri a Bizottságot, hogy a 6-13. számú napirendi pontok vonatkozásában az Mötv. 
46. § (2) bekezdés c) pontja alapján szavazzon a zárt ülés elrendeléséről 

A Gazdasági Bizottság 2 igen, 4 ellenszavazattal az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján nem 
tárgyalja zárt ülésen a 6-13. számú napirendi pontokat [72/2014. (III. 18.)]. 

6. napirendi pont: 
A Lakáskoncepció végrehajtásának 2013. évi tapasztalatai 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 124. szárnú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Lakáskoncepció végrehajtásának 2013. évi 
tapasztalatairól" szóló 124. szárnú előterjesztést támogatja [73/2014. (III. 18.)]. 

7. napirendi pont: 
Szolgálati lakások kijelölése 

Előterjesztő: dr. Szabó Krisztián jegyző 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 130. szárnú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal a "Szolgálati lakások kijelöléséről" szóló 130. 
szárnú előterjesztést támogatja [74/2014. (III. 18.)]. 

Marksteinné Molnár Julianna megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 7 fővel határozatképes. 

8. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítésre történő kijelölése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Arnennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 177. szárnú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésre történő kijelöléséről" szóló 177. szárnú 
előterjesztést támogatja [75/2014. (III. 18.)]. 

Somlyódy Csaba megérkezett az ülésterembe. 
Elnök: Megállapítja, hogy a Bizottság 8 fővel határozat képes. 
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9. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 178. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítéséről" szóló 178. számú előterjesztést 
támogatja [76/2014. (III. 18.)]. 

10. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 176. számú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről" szóló 176. 
számú előterjesztést támogatja [77/2014. (III. 18.)]. 

ll. napirendi pont: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások 

pályázati úton történő elidegenítése 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 

Szóbeli módosító javaslat: 

Az előterjesztő nevében Radványi Gábor: Javasolja, hogy az előterjesztés 8. mellékletében 
szereplő határozattervezet kerüljön törlésre. 

Indokolás: a Budapest X. kerület, Kada utca 19. fszt. 10. szám alatti üres lakást más módon 
kívánják hasznosítani. 

(172/1. módosító javaslat) 

Elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 172. számú 
előterjesztés támogatásáról 17211. módosító javaslat figyelembevételével. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások pályázati úton történő elidegenítéséről" szóló 172. 
számú előterjesztést a 172/1. módosító javaslat figyelembevételével támogatja [78/2014. (III. 
18.)]. 

6 



12. napirendi pont: 
A Budapest X., 40988/12 hrsz.-ú, a Jászberényi út melletti közterületi ingatlan hasznosítására 

vonatkozó kérelem 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 175. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

79/2014. (III. 18.) GB határozat 
a Budapest X., 40988/12 hrsz.-ú, a Jászberényi út melletti közterületi ingatlan hasznosítására 
vonatkozó kérelemről 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság elidegeníti a Budapest X., 40988/12 hrsz.-ú közterületi ingatlan 1941 m2 

nagyságú, telekalakítást követően kialakuló részét a Budapest X., 40988/42 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosa, a Daniella Ipari Park Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3., 
cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-010924, adószáma: 13337940-2-09) részére 5 355 Ft+áfa/m2 áron. 
2. A Bizottság felkéri a polgármestert a Budapest X., 40988112 hrsz.-ú közterületi ingatlanból 
1941 m

2 
nagyságú területrésznek a vonatkozó szabályozási terv előírásai szerinti kialakítására. 

3. A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések (telekalakítási vázrajz 
elkészíttetése, adás-vételi szerződés aláírása) megtételére. 
Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Főépítészi Csoport vezetője 

13. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Szállás utca ll/b szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 

bérbeadása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 174. számú előterjesztés 
elfogadásáról. 

80/2014. (III. 18.) GB határozat 
a Budapest X. kerület, Szállás utca ll/b szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
bérbeadásáról 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
l. A Gazdasági Bizottság a Budapest X. kerület, Szállás utca ll/b szám alatti, 21 m2 alapterületű 
helyiséget (helyrajzi szám: 38431/26/A/3) Tóth András Marcell (okmányazonosító száma: 
218026PA) részére raktározás céljára, 2014. április l-jétől2014. szeptember 30-áig tartó határozott 
időre bérbe adja. 
2. A Bizottság a helyiség bérleti díját 3 395 Ft/m2/év +Áfa összegben határozza meg. 
Határidő: 2014. március 31. 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 

7 



Elnök: Bejelenti, hogy a Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt 
ülésen tárgyalja a 14-18. számú napirendi pontokat. 

14. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Kispongrác-telepi társasházak közterület-használati hozzájárulás 

iránti kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Budapest X kerület, 
Kispongrác-telepi társasházak közterület-használati hozzájárulás iránti kérelméről" sz ó ló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

15. napirendi pont: 
Az Irénke-Virág Bt. "kényszertörlés alatt" közterület-használati ügyében benyújtott 

méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az "Irénke- Virág Bt. 
"kényszertörlés alatt" közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági kérelméről" sz ó ló 
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

16. napirendi pont: 
A Demokratikus Koalíció Budapest 9. Választókerületi Alapszervezete közterület-használati 

ügyében benyújtott méltányossági kérelme 
Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Demokratikus Koalíció 
Budapest 9. Választókerületi Alapszervezete közterület-használati ügyében benyújtott méltányossági 
kérelméről" sz ó ló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

17. napirendi pont: 
A Mikropakk Kft. közterület-használati hozzájárulás iránti kérelme 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a "Mikropakk Kft. közterület
használati hozzájárulás iránti kérelméről" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 
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18. napirendi pont: 
A Termelői.hu Kft. közterület-használati ügyében a díj megállapítása 

Előterjesztő: Kovács Róbert polgármester 

A Gazdasági Bizottság az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a" Termelői. hu Kft. közterület
használati ügyében a díj megállapításáról" szóló napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja. 

ZÁRTÜLÉS 

Elnök: Javasolja, hogy a Bizottság vegye fel napirendjére a "Budapest X. kerület, Bánya utca 32. 
szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség térítésmentes használatba adásáról" szóló 183. számú 
napirendi pontot. 

A Gazdasági Bizottság 8 igen, egyhangú szavazattal felveszi napirendjére a "Budapest X. kerület, 
Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség térítésmentes használatba adásáról" 
szóló 183. számú napirendi pontot [86/2014. (Ill. 18.)]. 

19. napirendi pont: 
A Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség 

térítésmentes használatba adása 
Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester 

Elnök: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a Bizottságot, hozza meg döntését a 183. szám ú előterjesztés 
támogatásáról. 

A Gazdasági Bizottság 7 igen szavazattal, l tartózkodással a "Budapest X. kerület, Bánya utca 32. 
szám alatti irodaházban lévő ebédlőhelyiség térítésmentes használatba adásáról" szóló 183. szám ú 
előterjesztést támogatja [87/2014. (III. 18.)]. 

Elnök: Megköszöni a jelenlévők munkáját, megállapítja, hogy a Bizottság az elfogadott napirendjét 
megtárgyalta. A Gazdasági Bizottság ülését 935 órakor bezárja . 

........................................ 
Tóth Balázs 

bizottsági tag 

jegyző 
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A jegyzőkönyv mellékletei 

v meghívó, előterjesztések (elektronikus adathordozón) 

v jelenléti ív 

v ülésről készült hangfelvétel (elektronikus adathordozón) 

D határozatok mellékletei 

D írásban benyújtott módosító javaslat 

D a név szerinti szavazás eredményét tartalmazó szavazási névsor 

D jegyző törvényességi észrevétele 

D interpelláció 

D titkos és név szerinti szavazásról készült jegyzőkönyv 

D felszólalási jegy 
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