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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült a Budapest Főváros VII. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2019. április 15-én, 17.30 órakor tartott

rendkívüli nyílt üléséről

Bizottsági ülés helye: Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Bp., VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet ülésterem

Jelen vannak:

Benedek Zsolt elnök

Sólyom Bence bizottsági tag

Timár László bizottsági tag

Veres Zoltán bizottsági tag

Bákány Balázs jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

dr. Bohuniczky György koordinátor
dr. Máté Katalin irodavezető
dr. Román Eszter irodavezető helyettes
Ferenczy László ügyvezető
Földi Katalin vendég
Moldován László képviselő
Molnár Petra vagyongazdálkodási referens
Mózes Ernő Attila szakértő
Perity László szakértő
Rozsnoki Erzsébet irodavezető
Szini Béla vendég
Szűcs Balázs képviselő
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Benedek Zsolt:
Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság mellé rendelt bizottsági
tagokat, Hivatal munkatársait, mindenkit, aki a helyszínen követi figyelemmel a munkánkat.
Első teendőnk a napirendi pontok megállapítása. A meghívóval együtt kézhez vehették a
napirendre tett javaslatomat. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban észrevétele bárkinek van-e?
Ha nincs, akkor kérdezem, hogy elfogadja-e a Bizottság a napirendjét? Aki igennel szavaz
egyér… egyhangú.

335/2019. (04.15.) sz. PKB határozat
- A napirendi pontok elfogadása -

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a mai ülésen az alábbi
napirendi pontokat tárgyalja:

Javasolt napirendi pontok:

1.) Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin irodavezető

2.) Bp. VII. ker. Akácfa u. 42-48. sz. alatti Klauzál téri Vásárcsarnok közös területeinek
további hasznosítása
Előterjesztő: Ferenczy László Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. ügyvezetője

3.) Egyéb
Előterjesztő: - -

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

1. NAPIRENDI PONT
- - Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések –

Benedek Zsolt:
Első napirendi pontunk közbeszerzéssel kapcsolatos döntések. Előterjesztője dr. Máté Katalin
Irodavezető Asszony. Kérdezem Irodavezető Asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni vagy
indokolni az előterjesztését?

dr. Máté Katalin:
Nem, köszönöm.

Benedek Zsolt:
Napirenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Ha nincs kérdés, akkor…

dr. Bohuniczky György:
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Név szerinti...

Benedek Zsolt:
Igen, csakhogy… név szerinti szavazást rendelek el.

Benedek Zsolt:
A javaslatok 1-es pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat.

Tímár László:
Igen.

Benedek Zsolt:
Sólyom képviselő urat.

Sólyom Bence:
Igen.

Benedek Zsolt:
Veres képviselő urat.

Veres Zoltán:
Igen.

Benedek Zsolt:
Jómagam igennel. 2-es pontról kérdezem Tímár képviselő urat.

Tímár László:
Igen.

Benedek Zsolt:
Sólyom képviselő urat.

Sólyom Bence:
Igen.

Benedek Zsolt:
Veres képviselő urat.

Veres Zoltán:
Igen.

Benedek Zsolt:
Jómagam igennel. A 3-as pontról kérdezem Tímár képviselő urat.

Tímár László:
Igen.

Benedek Zsolt:
Sólyom képviselő urat.
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Sólyom Bence:
Igen.

Benedek Zsolt:
Veres képviselő urat.

Veres Zoltán:
Igen.

Benedek Zsolt:
Jómagam igennel. A javaslatok 4-es pontjáról kérdezem Tímár képviselő urat.

Tímár László:
Igen.

Benedek Zsolt:
Sólyom képviselő urat.

Sólyom Bence:
Igen.

Benedek Zsolt:
Veres képviselő urat.

Veres Zoltán:
Igen.

Benedek Zsolt:
Jómagam szintén igennel szavazok.

336/2019. (04.15.) sz. PKB határozat
- Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága - megerősítve a 285/2019 (04.08.) számú
határozatát - úgy dönt, hogy a bírálóbizottság ajánlatok érvényessége tárgyában tett javaslatát
elfogadja, és „Az Erzsébetvárosi Dob Óvoda belső játszóudvarának felújítása és az
intézmény kisebb felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás során a Fiori Kert
Szolgáltató Kft. (1112 Budapest, XI. kerület Olt utca 17.) ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja alapján érvénytelenné, míg a DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Lomb utca 35. a. ép.), az ÉP-DEAL Építőipari
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4025 Debrecen, Simonffy utca
33. fszt. 3.), az EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1085
Budapest, József körút 69.) és nyilvánítsa a PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
(2251 Tápiószecső, Sági út 8.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.

Mellékletek:
1. Dob95 ovi_szerződés_végleges
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2. Dob95 ovi_ajánlat_DeerGarden
3. Dob95 ovi_ajánlati dokumentáció 20190308
4. Dob95 ovi_Ajánlattételi felhívás 20190308 EKR
5. Dob95 ovi_ekrnyilatkozatok

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási Iroda

Benedek Zsolt: igen

Sólyom Bence: igen

Timár László: igen

Veres Zoltán: igen

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

337/2019. (04.15.) sz. PKB határozat
- Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás
eredményessége tárgyában tett javaslatát elfogadja, és „Az Erzsébetvárosi Dob Óvoda belső
játszóudvarának felújítása és az intézmény kisebb felújítási munkái” tárgyú
közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.

Mellékletek:
1. Dob95 ovi_szerződés_végleges
2. Dob95 ovi_ajánlat_DeerGarden
3. Dob95 ovi_ajánlati dokumentáció 20190308
4. Dob95 ovi_Ajánlattételi felhívás 20190308 EKR
5. Dob95 ovi_ekrnyilatkozatok

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási Iroda

Benedek Zsolt: igen

Sólyom Bence: igen

Timár László: igen

Veres Zoltán: igen

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
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elfogadta.

338/2019. (04.15.) sz. PKB határozat
- Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága - megerősítve a 286/2019 (04.08.) számú
határozatát - úgy dönt, hogy a bírálóbizottság eljárás nyertese tárgyában tett javaslatát
elfogadja, és „Az Erzsébetvárosi Dob Óvoda belső játszóudvarának felújítása és az intézmény
kisebb felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesévé a DeerGarden Kertészeti és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Lomb utca 35. a. ép.)
ajánlattevőt nyilvánítja.

Mellékletek:
1. Dob95 ovi_szerződés_végleges
2. Dob95 ovi_ajánlat_DeerGarden
3. Dob95 ovi_ajánlati dokumentáció 20190308
4. Dob95 ovi_Ajánlattételi felhívás 20190308 EKR
5. Dob95 ovi_ekrnyilatkozatok

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási Iroda

Benedek Zsolt: igen

Sólyom Bence: igen

Timár László: igen

Veres Zoltán: igen

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

339/2019. (04.15.) sz. PKB határozat
- Közbeszerzéssel kapcsolatos döntések –

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága - megerősítve a 287/2019 (04.08.) számú
határozatát - úgy dönt, hogy „Az Erzsébetvárosi Dob Óvoda belső játszóudvarának felújítása
és az intézmény kisebb felújítási munkái” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó, a jelen határozat
mellékletét képező vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadja.

Mellékletek:
1. Dob95 ovi_szerződés_végleges
2. Dob95 ovi_ajánlat_DeerGarden
3. Dob95 ovi_ajánlati dokumentáció 20190308
4. Dob95 ovi_Ajánlattételi felhívás 20190308 EKR
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5. Dob95 ovi_ekrnyilatkozatok

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási Iroda

Benedek Zsolt: igen

Sólyom Bence: igen

Timár László: igen

Veres Zoltán: igen

A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

2. NAPIRENDI PONT
- Bp. VII. ker. Akácfa u. 42-48. sz. alatti Klauzál téri Vásárcsarnok közös területeinek
további hasznosítása –

Benedek Zsolt:
Így áttérünk a következő napirendi pontra. VII. kerület Akácfa u. 42-48. sz. alatti Klauzál téri
Vásárcsarnok közös területeinek további hasznosítása című előterjesztésünk. Az előterjesztést
Ferenczy László, a Piacüzemeltetési Kft. ügyvezetője készítette. Ügyvezető urat kérdezem,
hogy kívánja-e indokolni vagy kiegészíteni az előterjesztését?

Benedek Zsolt:
Napirenden…

Ferenczy László:
Nem szeretném.

Benedek Zsolt:
Van-e kérdés napirenden az előterjesztéshez? Moldován úr aztán Szűcs képviselő úr (nem
hallható).

Moldován László:
Ez az előterjesztés volt ugye, amit visszavont az előző, előző…

Benedek Zsolt:
Nem.

Moldován László:
Az is a Vásárcsarnokkal kapcsolatos… Klauzál téri Vásárcsarnokkal kapcsolatos.

Benedek Zsolt:
Az üzemeltetési rend módosítása volt, ez pedig egy közös terület hasznosítás.
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Moldován László:
Jó. Igazából az a kérésem… kérdésem, hogy Ügyvezető úr mondja már el nekem, hogy hogy
mit kellett értenem például a magáncélú hasznosításra, vagy magánrendezvényeken való
hasznosításra egyrészt, másrészt mit jelent ez a kulturális meg karitatív rendezvények.
Konkrétan arra kérdezném meg, mert ha jól értékel… értelmezem, akkor hat óra után szeretné
az Önkormányzat kiadni ezeket ezt a csarnokot különböző rendezvényekre. Az az aggályom,
hogy itt alkoholt is fognak… nem tudom, hogy hogy lehet árulni? Tehát ez lenne az egyik
kérdésem… Alkoholt is fognak árulni, ilyen vendéglátás, kocsma jellegű rendezvényekre
gondolnak, mert azt nyilván én nem fogom támogatni. De nem akarok elébe menni, tehát
várom a válaszát. De főleg az helyett… magán rendezvény… az egy ilyen eléggé
megfoghatatlan dolgok. Tehát akkor bárki a születésnapját hajnalig tarthatja, vagy vagy mit
gondoljuk erről?

Benedek Zsolt:
Szűcs képviselő úr.

Szűcs Balázs:
Köszönöm a szót Elnök úr. Hát én örültem volna, hogyha ez az előterjesztés a Testület elé
kerül. És ugyan tudom, hogy a Bizottságnak van erre hatásköre, de én nagyon örültem volna,
hogyha egy ilyen… ilyen horderejű dolog mégiscsak a Testület elé kerül és ott a teljes
nyilvánosság előtt tud ez megvitatásra kerülni. És hát aztán Moldován képviselő úrnak
szerintem viszont tökéletesen igaza van, ugye itt nem az üzemeltetésnek a módosítása, hanem
sokkal inkább egy koncepciónak az elfogadása van, úgyhogy ez ugye itt Moldován képviselő
urat megint megnyugtatom, hogy ez pontosan ugyanaz, amit a FIDESZ itt az utolsó
pillanatban suttyomban a bérlők és a lakók háta mögött megpróbált, megpróbált áttolni és
aztán gyáván vissza is vonta. Ez most pontosan ugyanaz az előterjesztés, tehát ne csináljunk
úgy, mintha nem ugyanaz lenne. És pontosan tudjuk, hogy előbb utóbb ennek az
üzemeltetésnek is ennek… változnia kell. Úgyhogy mindenek előtt szeretnék a FIDESZ-nek
gratulálni a bátor és és nagyon konzekvens politikájához. És hát bevallom őszintén, hogy
amikor Bajkai István és Bencsik Mónika, nem tudom, hogy itt vannak-e? Ja, már nem
dolgoznak itt. Szóval amikor Ők behozták az ERVA-nak a szétválasztását, ugye akkor én
bevallom őszintén, hogy valami ilyesmiféle koncepcióban és valami ilyesmiféle
előterjesztésre is vártam immáron most már többedik éve a Piacüzemeltetésről, hogy
mondjon, mondjanak már valamit. Tehát pontosan tudjuk azt, hogy több mint 2 milliárdért
felújítottuk ezt a piacot, és nagyon örültem volna, hogy ha nem kong az ürességtől és például
a Garay piac sem több mint 60 millió forint mínusszal zár. Nagyon örültem volna egy ilyen
koncepciónak, de hát úgy tűnik, hogy a több százezer forintos fizetésekből ez ez nem jött ki,
és a Piacüzemeltetés úgy tűnik, hogy fut a befektetők után. És örülünk neki, hogy ha jönnek a
befektetők, és akkor mindent eldobunk, kapát kaszát, és akkor megváltoztatunk mindent.
Mindenképp örülök ennek a koncepciónak, különösen, hogy ez megváltozott. De hát én
nagyon örültem volna, hogy ha a Piacüzemeltetés csinálja ezt és a piac üzemeltetése hirdet
meg egy ilyen koncepciót, de hát itt tavaly is, amikor volt a zárszámadás, akkor is csak
hebegés-habogás volt a Piacüzemeltetés részéről. És hát aztán persze pontosan tudjuk, hogy
mindenféle személyi változások is voltak. Ugye Erhardt Patrícia is az univerzális tehetségek
egyike. Ugye most már éppen az ERVA-t, pontosabban az EVIN-t boldogítja. Ugye eddig a
Piacnál dolgozott, most az EVIN-nél végzi a hatalmas munkáját, írja a nem létező
beszámolókat nekem utólag. Szóval hogy én örültem volna, hogyha ez ez a koncepció ez
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évekkel ezelőtt előjön, de hát örülök neki, hogy végre valami történik és hát több mint ez a
semmi. És hát annak különösen örültem volna, hogyha ilyen koncepció… tehát ilyen
koncepció írás történik. És nem pedig a Piacüzemeltetés kritikán aluli stílusban írogat a
bérlőknek mindenféle leveleket és evvel tölti az idejét.
Úgyhogy én továbbra is számomra is nagy kérdés Piacüzemeltetésnek a vezetése valóban
több százezer forintos fizetést érdemel-e? És hogy egyáltalán szükségünk van-e erre ilyen
formában? De hát ez több mint a semmi. Én mindenféleképpen figyelemmel fogom követni a
ennek az egésznek a megvalósulását. És drukkolok Erzsébetvárosnak, hogy ebből valami jó
kijöjjön. Ígéretes, de több mint a semmi. Köszönöm.

Benedek Zsolt:
További kérdés van-e? Nincs kérdés? Akkor lezárom a napirendnek a vitáját.

Moldován László:
Elnézést…

Benedek Zsolt:
Képviselő úr…

Szűcs Balázs:
Moldován képviselő úr nem kapott választ.

Moldován László:
Kérdésemre nem kaptam választ.

Benedek Zsolt:
Melyik képvi… kérdésére nem kapott választ Képviselő úr?

Moldován László:
Hogy kell ezt értelmezni, hogy magánrendezvényekre lesz kiadva? Karitatív meg kulturális
rendezvényekre este hat után. Mert az szerintem megengedi azt, hogy akár hajnalban is
rendezvényeket tartsanak ott a Piac területén.

Benedek Zsolt:
Nem engedi meg, ugyanis a Piac nincs nyitva hajnalban.

Ferenczy László:
24-ig van nyitva.

Benedek Zsolt:
Elnézést kérek, akkor azt szeretném kérni, hogy a kérvényező cégnek a jelenlévő képviselője
a Képviselő úrnak a kérdéseire legyen kedves válaszoljon.

Szini Béla:
Tisztelettel Szini Bélának hívnak.

Moldován László:
Köszönjük szépen.
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Szini Béla:
Alapvetően a pár mondatban elmondanám. 20 éve foglalkozunk már vendéglátással a
városban és az elképzelésünk a Piaccal kapcsolatban kétirányú. Tehát egyrészről ugye
figyelembe vettük és mindenképpen tiszteletben szeretnénk tartani a jelenlegi bérlőket és a
jelenlegi üzemeltetést. Tehát a középső a földszint közép területi részén mindenképpen ugye
pont ezért szól a hatóra és az éjfél (nem hallható) éjfélig kértük a nyitva tartás, nem is
szeretnénk tovább. Mert főleg a gasztronómia és ezen belül pedig az étel felé szeretnénk
elmenni. Ez látszik is a galérián kialakítandó és létrehozandó éttermek minőségében és
stílusában. Viszont azt gondoljuk, hogy ahhoz hogy valakik oda fölűlre eljussanak, (nem
hallható) a Spar és a középső résznek a területén. Ugye pont ezért van az, hogy reggel 7 óra
és este 6 óra között a Piac alapvető funkcióját megtartsa. Tehát ez a zöldség és az egyéb
árusok lent működjenek. Ezt egy kicsit szeretnénk annyival (nem hallható) … látszik,
felfejleszteni, hogy több valóban vidéki és valóban kézműves termékek, itt gondolok sajtra és
nemzetek konyhájára, tehát olasz és akár görög (nem hallható) fűszerkereskedés és szeretnénk
mindenképpen a földszinten lévő és az emeleten is lévő pár bérlővel megegyezni. Ugye őket,
6 óráig nyitva tartásukat (nem hallható) és 5 órakor zárnak, nem szeretnénk semmilyen
szinten háborgatni és zavarni. Viszont hat óra után vagy jönnek velünk és ezeken a
rendezvényeken, amik egyébként kulturális, karitatív és értelemszerűen egyéb például a
kerület rendezvényeihez (nem hallható) például a zsidó fesztiválhoz, rendezvényekhez, mivel
hogy abból adódóan, hogy ez egy fedett helyszín, egy fedett tér, ezért azt gondoljuk, hogy
mind télen mind nyáron annak ellenére (nem hallható). Szeretnénk télen karácsonyi vásár,
tehát az egyetlen olyan karácsonyi vásárt tudnánk esetleg fönt lent létrehozni, amelyik nincs
az időjárásnak kiszolgáltatva. Tehát alapvetően mi gasztronómia, tehát gasztro-piacot
képzeltünk el a fölső részen ismert éttermek és ismert helyek megjelenésével. Az alsó részen
pedig ehhez kapcsolódó vendéglát.. tehát ehhez kapcsolódó vendéglátást, gondolok arra,
például itt a Katalinnal beszéltünk, hogy meg kéne hogy jelenjenek olyan zöldséghez (nem
hallható) és egyéb dolgokat, mindenféle organikus történeteket árulhatnak. Mindenképpen azt
szeretnénk, hogy az alsó részt kvázi... ugye itt a Piacnak most a legnagyobb baja szerintem a
galériában lévő… Tehát hogy nehéz ezt egységesen kezelni és ezért az az elképzelésünk, hogy
(nem hallható) és ennek valahogy megpróbáljuk. Szeretném leszögezni, hogy semmiképpen
nem szeretnénk turistákat és ez a hiányos öltözetű angol fiatalokat, mivel gyakorlatilag azt
gondolom, hogy (nem hallható) az lehet hogy egy pillanatnyi nyereség, de a hosszabb távú
gasztronómiát tönkre teszi, mert az a normális vevő, akire mi számítunk, az nem fog eljönni
abban az esetben ha ha... A másik pedig, hogy miért nem diszkó vagy miért nem bár lesz
ebből… ma Magyarországon szokás az, hogy egy óra előtt nem nagyon mennek el klubbokba
vagy ilyen helyekre az emberek. Mi ugye az éjfélt azért határoztuk meg pont tizenegy fél
tizenkettőkor, hogy le tudjuk a fényeket kapcsolni és ki tudjuk üríteni a piacot. Ez este
kilenckor tízkor szerintem nem működik jelenleg. Mi úgy szeretnénk kvázi a buli negyednek
mi szeretnénk egy olyan tematikát mutatnánk… kicsit magasabb szintű vendéglátás felé.
Úgyhogy nagyságrendileg ezt tudom (nem hallható) elmondani.

Benedek Zsolt:
Képviselő úr… utolsó szó.

Moldován László:
Egy kérdésem lenne. Karitatív…(Nem hallható)

Szini Béla:
Nyilván, hogy mivel felajánlottunk bérleti díjat én azt gondolom, hogy abszolút nem nem
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nem zárja ki a két dolog egymást. Mondanék egy példát Önnek, az Adventi Vásáron a
hasonlóan,., bevezetésre kerülő kártyás fizetési rendszer van. Kártyás fizetési rendszer
adomány jellegű csuszka rendszer létezik már a karácsonyi vásáron. A tavalyi évben 3,5
millió forint gyűlt össze a Vásár alatt az ökomenikus szervezet számára.
Tehát itt azt gondoljuk, hogy mi a Kerülettel szeretnénk szervesen együttműködni (nem
hallható) elképzelésük van, amelyik ebbe a koncepcióba bele illik. Akkor várjuk az ezzel
kapcsolatos... (nem hallható). Szeretnénk mindenképpen egy állandó a kerület által
meghatározott célra történjen. Gyűjtést vagy (nem hallható).

Moldován László:
Köszönöm.

Benedek Zsolt:
Köszönöm. Akkor lezárom a napirend vitáját. Javaslat 1-es pontjának „A” változatáról
kérdezem a Bizottságot, ki az, aki ezt támogatja.
A 2-es „A”-t ki az, aki támogatja? Egyhangú.

3. NAPIRENDI PONT
- Egyéb -

Benedek Zsolt:

Egyéb alatt bárkinek kérdése van-e? Ha nincs kérdés, akkor köszönöm mindenkinek a mai
munkáját. A Bizottság ülését bezárom.

Kmf.

Benedek Zsolt s.k. Sólyom Bence s.k.
a bizottság elnöke bizottsági tag

Bákány Balázs
jegyzőkönyvvezető

Jegyzőkönyv elkészülte: 2019. április 23.


