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PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

GAZDASÁGI  BIZOTTSÁGA  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Pápai Polgármesteri Hivatal tárgyalójában, a Gazdasági Bizottság 2013. december 

30-án 8
00

 órai kezdettel tartott üléséről 

Jelen vannak:  Császár Endre, a bizottság elnöke  

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

Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Molnár István városfejlesztési osztályvezető 

György Zoltán köztisztviselő 

 

Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság megjelent. Meg-

kérdezi, hogy a meghívóban jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. Miután egyéb ja-

vaslat nem érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett napirendet tárgyalja 

meg. 

 

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

határozatot hozta: 

 

139/2013. (XII.30.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

Napirend: 

1. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati ren-

delet-tervezete a talajterhelési díjról 

2. Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

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

Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

4. Beszámoló a Közszolg Kft. és ügyvezetője 2012-2013. évi tevékenységéről 

5. Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófa-

védelmi Kirendeltségének tevékenységéről 

6. Vegyes ügyek 

a) ÉBH Társulás KEOP pályázat 

b) Zárt lejárt 

c) Pápai Platán Kft-vel kapcsolatos döntés 

d) Csengő park terület vásárlása, Dr. Decsi Péter ingatlancsere 

e) Veszprémi út 52. helyiség értékesítéséről szóló határozat hatályon kívül helyezése 

f) Márton I. u. 10. fszt. 7.  és Korona u. 1. fszt. 4. száma alatti lakások értékesítésre ki-

jelölése 

g) Ingatlan térítés nélküli felajánlása (Lukácsné Alasz Irén) 



2 

 

h) Öreghegy út térítés nélküli felajánlása 

i) Vak Bottyán u. részingatlan térítés nélküli felajánlása 

j) Bástya u. – Korvin u. telekhatár rendezés 

k) Csengő park-és környéke út terület felajánlása 

l) Balázs László könyvanyagának, Exner István tört. gyűjt. megvásárlása 

 

1. napirend:  Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) 

önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhelési díjról 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Nagy Zsolt gazdasági osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Császár Endre elnök 

Elmondja, hogy a talajszennyezés létező probléma most is, mert a lakosság a szennyvíz el-

szállítást nem szabályszerűen végzi, és nem zárt rendszerű a szennyvíztárolók nagy része. 

Kérdése, hogy erre hogy lehetne megoldást találni. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Elmondja, hogy a problémát az okozza, hogy eddig is jó pár év eltelt és lehetősége volt min-

denkinek arra, hogy rákössön a szennyvízcsatornára. A mentességről szóló jogszabályt pont 

azért alkotta a Képviselőtestület, hogy további 1 évre adjon lehetőséget a rákötésre. Tény, 

hogy a felhalmozódott összegek oly nagy mértékűek, ha nem tud az önkormányzat segíteni az 

érintetteknek, még nagyobb probléma lehet. Annak ellenére, hogy ilyen magas a talajterhelési 

díj, mégsem kötnek rá az emberek. Mindenképpen megoldást kell találni erre. 

 

Császár Endre elnök 

Elmondja, hogy véleménye szerint a kintlévőségek nagy része soha nem fog befolyni a költ-

ségvetésbe, az emberek gazdasági helyzetéből adódóan. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Elmondja, hogy a bejövő kérelmek alapján a kintlévőségek egyik része olyan adósnál van, aki  

nem tud rákötni. Ebben a körben több olyan idős ember van, akiknek sem a jövedelme, sem a 

fizikai teljesítőképessége nem teszi lehetővé ezt. Viszont a jogszabály elég egyértelmű. Ezért 

ad ez a jogszabályi változás még 1 évet arra, hogy át tudja mindenki gondolni a lehetőségeit, 

mert nyilván a fizetési kötelezettség továbbra is fenn áll. A központi jogszabályok ezt a prob-

lémát igazából nem annyira kezelik. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Kérdése, hogy van-e lehetőség arra, hogy a mentesség körét kibővítsük. Például többen része-

sülhetnének mentességben, de olyan kikötés mellett, hogy a bekötést folyamatba helyezi. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Elmondja, hogy a tavalyi év is pont a segítség éve volt. Kaptak még egy évet. Volt olyan is, 

hogy műszakilag nem sikerült megoldani. Amikor ez a rendelet elkészült, figyelni kellett arra 

is, hogy hasonló értékhatárok legyenek, mint az egyéb helyi szociális ellátásoknál. Végig kell 

gondolni, hogy milyen lehetőségeink vannak. 
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Zsegraics Gyula bizottsági tag 

Kérdése, hogy az a 85 fő aki díjmentességet kapott, ők rákötnek, vagy minden évben megkap-

ják a mentességet. 

 

Nagy Zsolt osztályvezető 

Elmondja, hogy Ők ahhoz a csoporthoz tartoznak, akik minden évben megkapják a mentessé-

get pénzügyi helyzetükből adódóan, és éppen emiatt feltételezhetően a rákötést sem tudják 

finanszírozni. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Elmondja, hogy ezeket figyelembe véve, nyilván meg lehetne vizsgálni, hogy akik nem kötöt-

tek rá azokról mit lehet tudni, milyen anyagi helyzetben élnek, mik a lehetőségeik, milyen 

segítségre jogosultak szociális alapon. 

 

Zsegraics Gyula bizottsági tag 

Azt javaslja, hogy a bizottság tűzzön ki egy határidőt, hogy milyen időpontra kellene egy al-

ternatívát a bizottság, vagy esetleg a testület elé hozni. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Elmondja, hogy tekintettel a bevallási és befizetési határidőkre a legoptimálisabb a 2014. 

szeptember 1-i határidő lenne. Ez alatt az idő alatt a vízművel is lehet egyeztetni. 

 

Császár Endre elnök 

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

érkezett. Javasolja, hogy a rendelet-tervezet elfogadásával egyidejűleg kérje a Bizottság, hogy 

az előterjesztő 2014. szeptember 1-i határidővel vizsgálja meg a rákötési hiányosságokból 

adódó problémák megoldási lehetőségeit és a vizsgálat eredményeiről számoljon be a Bizott-

ság azt követő ülésén. 

 

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

határozatot hozta: 

140/2013. (XII.30.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

…/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezetét a talaj-

terhelési díjról megtárgyalta, a Képviselőtestületnek el-

fogadásra javasolja. Mindemellett kéri, hogy az előter-

jesztő 2014. szeptember 1-i határidővel vizsgálja meg a 

rákötési hiányosságokból adódó problémák megoldási 

lehetőségeit és a vizsgálat eredményeiről számoljon be a 

Bizottság ülésén. 

 

2. napirend:  Beszámoló a Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyzőt, hogy ismertesse a beszámolót. 

 

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 
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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: 

141/2013. (XII.30.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Pápai Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló elő-

terjesztést megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja a Kép-

viselőtestületnek. 

 

 

3. napirend:  Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd 

Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről 

 

Császár Endre elnök 

Elmondja, hogy a beszámoló összeállítója nem tudott megjelenni az ülésen, majd megállapít-

ja, 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: 

142/2013. (XII.30.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd 

Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tevékenysé-

géről szóló előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót a 

Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 

 

4. napirend:  Beszámoló a Közszolg Kft. és ügyvezetője 2012-2013. évi tevékeny-

ségéről 

A napirend tárgyalásánál a KÖZSZOLG Kft. képviseletében jelen van Mészáros Csaba ügy-

vezető. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Mészáros Csaba ügyvezetőt és felkéri, hogy ismertesse az beszámolót. 

 

Mészáros Csaba ügyvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja továbbá, hogy a törvény szerint a megye 

területén a kéményseprőipari beruházás megszervezéséért felelős Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzata úgy döntött, 2014. január 1-től a saját szolgáltató cégét, azaz a Veszp-

rémi Közüzemi Szolgáltatót bízza meg a megye területén a közszolgáltatás ellátásával. Az, 

hogy ez a döntés születik, az valamikor december elején derült ki. Körvonalazódott egy olyan 

megoldás, hogy a Közszolg Kft. egy alvállalkozói szerződés keretében VKSZ alvállalkozója-

ként folytatja ezt a tevékenységet azon a területen ahol eddig tette. Ez jelenti Pápát és 48 tele-

pülést, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a járás területét. Aztán a jogászok kiderítették, 

hogy ez sem működik, nem lehet alvállalkozói szerződést kötni a kéményseprőipari szolgálta-

tásra. Így aztán más megoldás híján az történt, hogy a VKSZ Zrt. teljes egészében átveszi ezt 

az üzletágat a Közszolg Kft-től. Ami azt jelenti, hogy egyrészt az üzletágban dolgozó kolle-
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gákat változatlan feltételekkel tovább foglalkoztatja január 1-től, illetve a 2014. év első 1-2 

hónapjában meg fogja vásárolni a Közszolg Kft-től a közszolgáltatáshoz használt eszközöket. 

Ez a Közszolg Kft. részéről két dolgot jelent, egyrészt az éves árbevételnek a 

kéményseprőipari szolgáltatás kevesebb mint 10%-át adta, árbevétel szempontjából nem je-

lent nagy érvágást, viszont a kéményseprő szolgáltatás 2013. évben nagyon komoly vesztesé-

get termelt. Tehát ettől a veszteségtől is megszabadul a cég ilyen formában. Felmerült kor-

mányzati kompenzáció a kéményseprő szolgáltatók részére, ennek semmiféle konkrétuma 

nem ismert. A VKSZ Zrt. az egész megyének a teljes szolgáltatását úgy vette át, hogy éves 

szinten mintegy 120 mFt veszteséget vállalt magára. 

 

Pingiczer Sándor bizottsági tag 

Elmondja, hogy az ügyfélszolgálattal kapcsolatban is voltak korábban gondok. Úgy tűnik a 

meghosszabbított nyitva tartás megoldotta ezt. Kérdése, hogy a telefonos ügyfélszolgálatnál 

mi lehetne a megoldás, mivel az sem működőképes a jelenlegi formájában. 

 

Mészáros Csaba ügyvezető 

Elmondja, hogy az elektronikus ügyfélszolgálat létrehozása elsődleges cél, törekednek, hogy 

minél előbb beazonosíthassák az ügyfeleket valamilyen módon. Egy nevet illetve egy ügyfél-

számot bárki bemondhat egy telefonba. Ezért a jelszavas rendszerek szoktak működni. A bo-

nyolultabb része a hangrögzítés, illetve az sem olyan bonyolult, csak eszközöket kell vásárol-

ni. Szintén az adatvédelmi jogszabály írja elő, hogy visszakereshető módon minden telefonbe-

szélgetést rögzíteni kell, illetve hogy hány évig kell megőrizni. Ez egyrészt beruházás igé-

nyes, másrészt pedig, létszámfejlesztést is igényel, ami 4-5 millió Ft-ba kerül. Jelen pillanat-

ban elég szűkös a közszolgáltatási díjbevétel, márpedig minden ilyen tevékenységet csak ab-

ból lehetne finanszírozni. 

 

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: 

143/2013. (XII.30.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Közszolg Kft. és ügyvezetője 2012-2013. évi tevékeny-

ségéről szóló előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót a 

Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 

A szavazást követően Mészáros Csaba a KÖZSZOLG Kft. ügyvezetője távozik az ülésről. 

 

 

5. napirend:  Tájékoztató a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tevékenységéről 

 

A napirend tárgyalásánál jelen van a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pá-

pai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége képviseletében Csillag István tű. alezredes, 

kirendeltségvezető. 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Csillag István kirendeltségvezetőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 
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Csillag István kirendeltségvezető 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy a tavalyi évben Pápa Város Önkor-

mányzata által nyújtott támogatást a gépjárművezetők sisakjainak a beszerzésére fordították. 

A belső normatíva kötelezővé tette a gépjárművezetők folyamatos sisak használatát, viszont a 

régi sisakból a kilátás, illetve a hallás nem volt megfelelő. Az idei évi támogatásból pedig a 

tavaszi-nyári időszak védekezési munkálatait figyelembe véve 30 db eső ellen védő kabátot, 

illetve 30 db eső ellen védő láthatósági öltözetet szeretnének beszerezni. Elmondja továbbá, 

hogy ahogyan polgármester úr is mondta, gesztus jellegű a város támogatása. Ettől független 

ilyen réseket be tudnak vele tömni. 

 

Császár Endre elnök 

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

érkezett. 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

144/2013. (XII.30.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tevékenységéről 

szóló előterjesztést megtárgyalta, a beszámolót a Képvi-

selőtestületnek elfogadásra javasolja. 

 

Csillag István tű. alezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Ka-

tasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője távozik az ülésről. 

 

6. napirend:  Vegyes ügyek 

 

a) ÉBH Társulás KEOP pályázat 

 

Császár Endre elnök 

Felkéri Molnár István városfejlesztési osztályvezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Molnár István városfejlesztési 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: 

145/2013. (XII.30.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd 

Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által benyúj-

tandó KEOP pályázattal kapcsolatos előterjesztést meg-

tárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 

Képviselőtestületnek. 
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e) Veszprémi út 52. helyiség értékesítéséről szóló határozat hatályon kívül helyezése 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti György Zoltán köztisztviselőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

György Zoltán köztisztviselő 

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: 

146/2013. (XII.30.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Veszprémi út 52. szám alatti, az ingatlan-nyilvántartásba 

1830/B/3 hrsz. alatt felvett 15 m
2
 nagyságú „garázs” 

megnevezésű nem lakás célú helyiség, bérlő részére tör-

ténő értékesítéséről hozott 92/2013. (VII. 3.) határozatot 

hatályon kívül helyezi. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Császár Endre Bizottsági elnök 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

f) Márton I. u. 10. fszt. 7.  és Korona u. 1. fszt. 4. száma alatti lakások értékesítésre 

kijelölése 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Bakalár Attila köztisztviselőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Bakalár Attila köztisztviselő 

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: 

147/2013. (XII.30.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elide-

genítéséről szóló 28/2013. (XI.14.) önkormányzati ren-

delete 27. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkör-

ében eljárva a 
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- Pápa, Korona utca 1. földszint 4. szám alatti (pápai 

3929/A/4. hrsz.), valamint a 

- Pápa, Márton István utca 10. földszint 7. szám alatti 

(pápai 88/A/7. hrsz.) lakásokat értékesítésre kijelöli. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

 Császár Endre bizottsági elnök 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 

 

 

j) Bástya u. – Korvin u. telekhatár rendezés 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti György Zoltán köztisztviselőt és felkéri, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

György Zoltán köztisztviselő 

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: 

148/2013. (XII.30.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az 

Önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013 (III.28.) rendele-

te 11. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, a 

pápai 3822 hrsz. - ú „kivett közterület” megnevezésű in-

gatlanból hozzávetőleg 2 m
2 

terület, a pápai 3718 hrsz.-ú 

„kivett közterület” megnevezésű ingatlanból hozzávető-

leg 3 m
2
 terület, a pápai 3795 hrsz.-ú ingatlan tulajdono-

sa részére pályázat mellőzésével történő értékesítéséhez 

hozzájárul. 

Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megté-

telére és felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Császár Endre bizottsági elnök 

 Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető 
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Császár Endre javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: 

 

„Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a Magyarország helyi önkormányzata-

iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a 

napirenden szereplő 6. Vegyes ügyek b)-d), g)-i), k) és l) pontjai tárgyalására zárt ülést rendel 

el, mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesztéssel érintett másik fél üzleti érde-

két veszélyeztetné a döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése.” 

 

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

határozatot hozta: 

 

149/2013. (XII.30.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában fog-

laltak alapján a napirenden szereplő 6. Vegyes ügyek b)-

d), g)-i), k) és l) pontjai tárgyalására zárt ülést rendel el, 

mivel mind az önkormányzat, mind pedig az előterjesz-

téssel érintett másik fél üzleti érdekét veszélyeztetné a 

döntés indokainak előzetes nyilvánosságra kerülése. 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke a nyílt ülést 8
35

 órakor bezárta. A bizottság zárt 

ülésen folytatja a munkáját. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Zsegraics Gyula 

 elnök bizottsági tag 


