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Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

 Dr. Péntek Árpád, Pingiczer Sándor, Zsegraics Gyula a bizottság tagjai 

  Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

  Menyhárt László gazdasági osztályvezető 

  Timáné Nagy Zita köztisztviselő 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság mind a 4 tagja megjelent. 

Indítványozza, hogy a Bizottság a Vegyes ügyek közt tárgyalja meg a Bakony Volán Zrt. ünnepi 

helyijárati menetrendről szóló indítványt. Megkérdezi, hogy a meghívóban jelzett napirenden kívül 

van-e egyéb javaslat. Miután egyéb javaslat nem érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a 

meghívóban jelzett napirendet fenti kiegészítéssel tárgyalja meg. 

 

126/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az ülés 

napirendjéről szóló indítványt elfogadja. 

 

Napirend: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete az építményadóról szóló 28/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a magánszemélyek kommunális adójáról 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 16/2004. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

7. Beszámoló a MÉKI-R Kft. tevékenységéről 



8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati rendelet-

tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

10. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

11. Tájékoztató a környezet állapotáról 

12. Beszámoló a Belváros funkcióbővítő rehabilitációja c. pályázat állásáról 

13. Vegyes ügyek 

a) Pápa, Szent István úti csapadékvíz elvezetése c. pályázattal kapcsolatos döntés 

b) Pályázat a hajléktalan szálló felújítására 

c) Kelmefestő utca kialakításával összefüggően 6755/2 hrsz-ú „kivett út” megnevezésű 1260 m2 

területű ingatlan térítésmentes elfogadása 

d) Katedra utca megnevezésű közterületbe 237 m2 ingatlanrész térítésmentes elfogadása 

e) Jelentés a Képviselőtestület zárt ülésein hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

f) Külső körgyűrű és Nagysallói u. közötti területek értékesítése 

g) Pápai 2047/4 hrsz-ú ingatlanból 113 m2 terület értékesítése (Decsi Péter és Tekánné Decsi 

Dóra részére) 

h) Bakony Volán Zrt. ünnepi helyijárati menetrendje 

 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. 

(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

127/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. 

(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a helyi iparűzési adóról szóló 33/2009. (XII.18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 



 

Menyhárt László osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.  

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

128/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a a 

helyi iparűzési adóról szóló 33/2009. (XII.18.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

3. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

129/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

idegenforgalmi adóról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

4. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete az építményadóról szóló 28/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Pingiczer Sándor 



Kérdezi, hogy mindenki maga vallja be, hogy van-e garázsa illetve hogy hány négyzetméter. Továbbá 

kérdezi, hogy ezt ki és milyen módon ellenőrzi. 

 

Menyhárt László osztályvezető 

Elmondja, hogy az adóhatóságnak többféle lehetősége van az ellenőrzésre. Az egyik a helyszíni 

ellenőrzés, a másik a közvetett ellenőrzés. Korábban mikor az építményadó tartalmazta a garázsok 

adóztatását is, akkor az építményadót a garázsok kivételével teljes körűen ellenőrizték, az 

építményadót bevallók körében pedig szúrópróbaszerű ellenőrzés volt. Amennyiben a személyi és 

tárgyi feltételek adottak lesznek, nagyobb számú ellenőrzésre lesz lehetőség. 

 

Zsegraics Gyula: 

Kérdezi, hogy amennyiben valaki arról nyilatkozik, hogy a garázst nem garázsként használja, akkor 

nem kell adót fizetnie? 

 

Menyhárt László osztályvezető 

Elmondja, hogy az adóhatóság ezt is ellenőrizni fogja. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

130/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

építményadóról szóló 28/2010. (XII.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

5. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a magánszemélyek kommunális adójáról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Menyhárt László gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Menyhárt László osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Pingiczer Sándor 

Kérdezi, hogy ha valaki a lakásában használ irodát, akkor a lakás után fizet építményadót és az iroda 

után fizeti a kommunális adót. 

 

Menyhárt László osztályvezető 

Elmondja, hogy az iroda után nem kell kommunális adót fizetni, a lakás után kell. A kommunális adó 

nem a lakást adóztatja, az csak az adókötelezettséget állapítja meg. Aki a városban lakással 

rendelkezik a megfelelő kommunális szolgáltatásokat kapja a várostól, független a lakás 

négyzetméterben meghatározott nagyságától. 

 



Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás és észrevétel nem 

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot 

hozta: 

 

131/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

magánszemélyek kommunális adójáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

6. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 16/2004. 

(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Heizer János, Redling József és Szabó Gábor a Bakony Volán Zrt. 

képviseletében. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti a Bakony Volán Zrt. képviseletében megjelenteket és felkéri Heizer János vezérigazgatót, 

hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Heizer János vezérigazgató 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Javasolja a 2. változat támogatását. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

132/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 

16/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és a rendelet-tervezetet a 2. 

változat támogatásával elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

7. Beszámoló a MÉKI-R Kft. tevékenységéről 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Bordás Ferencné a Méki-R Kft. ügyvezető igazgatója. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Bordás Ferencné ügyvezető igazgatót és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Bordás Ferencné ügyvezető igazgató 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 



Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

133/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Méki-

R Kft. tevékenységéről szóló előterjesztést megtárgyalta és a 

beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

8. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Bordás Ferencné ügyvezető igazgatót, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Bordás Ferencné ügyvezető igazgató 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

134/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

temetőkről és a temetkezésekről szóló 18/2000. (IX.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

A szavazást követően Bordás Ferencné a Méki-R Kft. ügyvezető igazgatója távozott a Bizottság 

üléséről. 

 

9. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2011. (…) önkormányzati 

rendelet-tervezete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

135/2011. (XII.20.) GB határozat 



Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló 13/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

10. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Kanozsai Gábor a Közszolg Kft. képviseletében. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Kanozsai Gábort, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Kanozsai Gábor 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

136/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék 

Kezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről szóló 

előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

11. Tájékoztató a környezet állapotáról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Timáné Nagy Zita köztisztviselőt hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Timáné Nagy Zita 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

137/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

környezet állapotáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a 

beszámolót elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

12. Beszámoló a belváros funkcióbővítő rehabilitációja c. pályázat állásáról 

 

 

Császár Endre elnök 



Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

138/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Belváros funkcióbővítő rehabilitációja c. pályázat állásáról 

szóló előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót elfogadásra 

javasolja a Képviselőtestületnek. 

 

 

 

13. Vegyes ügyek 

 

a) Pápa, Szent István úti csapadékvíz elvezetése c. pályázattal kapcsolatos döntés 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

139/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Pápa, 

Szent István úti csapadékvíz elvezetése c. pályázattal 

kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést megtárgyalta és a 

határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

b) Pályázat a hajléktalan szálló felújítására 

 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 



 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

140/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

hajléktalan szálló felújításáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

c) Kelmefestő utca kialakításával összefüggően 6755/2 hrsz-ú „kivett út” megnevezésű 

1260 m2 területű ingatlan térítésmentes elfogadása 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

141/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Kelmefestő utca kialakításával összefüggően 6755/2 hrsz-ú 

„kivett út” megnevezésű 1260 m2 területű ingatlan 

térítésmentes elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta 

és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 

 

 

d) Katedra utca megnevezésű közterületbe 237 m2 ingatlanrész térítésmentes 

elfogadása 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

142/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Katedra utca megnevezésű közterületbe 237 m2 ingatlanrész 

térítésmentes elfogadásáról szóló előterjesztést megtárgyalta 

és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 



 

e) Bakony Volán Zrt. ünnepi helyijárati menetrendje 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van Heizer János, Redling József és Szabó Gábor a Bakony Volán Zrt. 

képviseletében. 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Heizer János vezérigazgatót, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Heizer János vezérigazgató 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

143/2011. (XII.20.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Bakony Volán Zrt. helyi autóbuszjáratainak ünnepi 

menetrendjéről szóló előterjesztést megtárgyalta, azzal 

egyetért. 

 

 

A szavazást követően Heizer János, Redling József és Szabó Gábor - a Bakony Volán Zrt. 

képviseletében - távozott a Bizottság üléséről. 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke a nyílt ülést 9
25

 órakor bezárta, a bizottság zárt ülésen 

folytatja munkáját. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Molnár István 

 elnök osztályvezető 
 

 

 

 

 


