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Nagy Andrea:
Köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a mai ülésünk határozatképes, ugye Ujvári-Kövér
Mónika Elnök Asszony igazoltan van távol. Köszöntöm a jelenlévő irodai dolgozókat is, illetve
szeretném Ollé Olgát bemutatni, Farkas Eszter helyett szülési szabadságról jött vissza és Ő lesz az
új szakértő a következő időszakban. A napirendi pontok az egyes a hatósági és Ügyfélszolgálati
Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései, második a 2016. évi kapufigyelő pályázat
eredményének megállapítása, hármas a tájékoztató a VII. kerület területén végzett őszi
nagytakarításról, négyes Egyebek. Zárt ülés keretében tárgyalnánk ötös napirendi pontban a 2016.
évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére benyújtott pályázat eredményének
megállapítását, illetve itt is hatos pontban az Egyebek. Aki elfogadja a napirendi pontokat, az
kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen egyhangú.
A Bizottság az alábbi határozatot hozza:
399/2016. (11.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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Napirendi pontok elfogadása
1.)

A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

2.)

2016. évi kapufigyelő pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető

3.)

Tájékoztató a VII. kerület területén végzett őszi nagytakarításról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

4.)

Egyebek

Zárt ülés keretében:
5.)

2016. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére benyújtott pályázat
eredményének megállapítása
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető

6.)

Egyebek

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
1.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
Elfogadásra javasolt határozati javaslatok:
1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/2406-6/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. november 1-től
2017. január 31-ig 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a K és P 1998 Bt. (székhely/lakcím: 1066 Budapest,
Dessewffy u. 35. II. 19.) KI/27441-1/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
november 1-től 2017. október 31-ig 5 m x 4 m, azaz 20 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ginger Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 2.) (a továbbiakban: Használó) részére a Budapest Főváros VII. kerület
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Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti
épület előtti közterület használatának tárgyában hozott 65/2016. (03.02.) sz. határozatában
foglalt, vendéglátó terasz elhelyezéséhez adott hozzájárulását hivatalból az Erzsébetvárosi
Önkormányzat megbízásából érintett közterületen folytatott munkák idejére, azaz 2016. október 3tól 2016. október 13-ig szünetelteti, valamint a Használó által már befizetett közterülethasználati díj időarányos, azaz 11 napra jutó részének Használó részére történő visszafizetéséről
rendelkezik.
4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Sárközi Sándorné ev. (adószám: 53622697-1-42)
KI/40253/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 47.
szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. november 8-tól 2016. december 31-ig 1,5
m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú, asztalról történő árusításhoz, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.
5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Perfect Fried Chicken Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 34.) KI/24614-2/2016/VI. számú kérelmére a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező Budapest VII. kerület, Akácfa u. 34. szám alatti
épület előtti közterület használatának tárgyában hozott 212/2016. (05.18.) sz. határozatában
foglalt hozzájárulását 2016. november 1. napjával visszavonja.
6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Money24 Exchange Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre tér 2.) KI/32814-3/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, a vendéglátó
terasz közterület-használati díjának részletetekben történő megfizetéséhez nem járul hozzá.
7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a PREMIUMvegetable Kft. (székhely/lakcím: 1188
Budapest, Topáz u. 12.) KI/40636/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. december 1től 2017. május 31-ig 2 m x 1,5 m, azaz 3 m2 nagyságú zöldség-gyümölcs árubemutató elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet
biztosítani kell.
8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az A-Z Villany Mester Kft. (székhely/lakcím: 1164
Budapest, Cica u. 11.) KI/40514/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. november 1-től 2017.
február 28-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla, valamint 1,6 m x 8,89 m, azaz 15 m2
nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet,
valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fsz. 1.) KI/6082-1/2016/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Holló u. 1214. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában hozott 60/2016. (03.02.) sz.
határozatában foglalt hozzájárulását 2016. november 1. napjával visszavonja.
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Nagy Andrea:
Az első napirendi pont a hatósági és ügyfélszolgálati irodai közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztések. Kérdezem, hogy van-e esetleg kiegészíteni valója az előterjesztőnek.
Csüllög Szilvia:
Nem kívánom kiegészíteni.
Nagy Andrea:
Jó, köszönöm. Akkor a napirend vitáját megnyitom, ha nincs hozzászólás, akkor lezárom és van
egy ügyrendi javaslatom, hogy az 1-től, mivel 9 határozati javaslat van, akkor az 1-9-ig egyszerre
szavaznánk, aki elfogadja, az kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.
400/2016. (11.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztéseiÜgyrendi Indítvány
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-9-ig terjedő határozati javaslatokról egyben
szavaz.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
Aki elfogadja az 1-9-ig terjedő határozati javaslatot, az kérem emelje fel a kezét. Köszönöm
szépen, akkor ez is egyhangú.
401/2016. (11.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/2406-6/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. november 1-től
2017. január 31-ig 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
402/2016. (11.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a K és P 1998 Bt. (székhely/lakcím: 1066
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Budapest, Dessewffy u. 35. II. 19.) KI/27441-1/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
november 1-től 2017. október 31-ig 5 m x 4 m, azaz 20 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
403/2016. (11.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ginger Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 2.) (a továbbiakban: Használó) részére a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti
épület előtti közterület használatának tárgyában hozott 65/2016. (03.02.) sz. határozatában foglalt,
vendéglátó terasz elhelyezéséhez adott hozzájárulását hivatalból az Erzsébetvárosi Önkormányzat
megbízásából érintett közterületen folytatott munkák idejére, azaz 2016. október 3-tól 2016.
október 13-ig szünetelteti, valamint a Használó által már befizetett közterület-használati díj
időarányos, azaz 11 napra jutó részének Használó részére történő visszafizetéséről rendelkezik.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
404/2016. (11.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Sárközi Sándorné ev. (adószám: 53622697-1-42)
KI/40253/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 47.
szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. november 8-tól 2016. december 31-ig 1,5
m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú, asztalról történő árusításhoz, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
405/2016. (11.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Perfect Fried Chicken Kft. (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Akácfa u. 34.) KI/24614-2/2016/VI. számú kérelmére a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező Budapest VII. kerület, Akácfa u. 34.
szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában hozott 212/2016. (05.18.) sz.
5 / 10

határozatában foglalt hozzájárulását 2016. november 1. napjával visszavonja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
406/2016. (11.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Money24 Exchange Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre tér 2.) KI/32814-3/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, a vendéglátó
terasz közterület-használati díjának részletetekben történő megfizetéséhez nem járul hozzá.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
407/2016. (11.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a PREMIUMvegetable Kft. (székhely/lakcím: 1188
Budapest, Topáz u. 12.) KI/40636/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. december 1től 2017. május 31-ig 2 m x 1,5 m, azaz 3 m2 nagyságú zöldség-gyümölcs árubemutató
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad
járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
408/2016. (11.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az A-Z Villany Mester Kft. (székhely/lakcím: 1164
Budapest, Cica u. 11.) KI/40514/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. november 1-től 2017.
február 28-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla, valamint 1,6 m x 8,89 m, azaz 15 m2
nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet,
valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
409/2016. (11.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fsz. 1.) KI/6082-1/2016/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Holló u. 1214. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában hozott 60/2016. (03.02.) sz.
határozatában foglalt hozzájárulását 2016. november 1. napjával visszavonja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6
elfogadta.

igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

2.sz. NAPIRENDI PONT
2016. évi kapufigyelő pályázat eredményének megállapítása
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata – a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére tekintettel - a 2016. évi
kapufigyelő pályázaton nyertes pályamunkákat az alábbi táblázatban szereplő összegek szerint
támogatja:

Jk. ssz.

1.
2.
3.
4.
5.

Pályázó

Budapesti Zsidó
Hitközségek
Szövetsége.
Budapesti Zsidó
Hitközség
Alpár utca 10. szám
alatti Társasház
Thököly út 13. szám
alatti Társasház
Dózsa György út 34.
szám alatti Társasház
összesen:

Támogatás
összege
250.000 Ft

250.000 Ft
154.386 Ft
164.000 Ft
164.000 Ft

982.386 Ft

Nagy Andrea:
A második napirendi pontunk a 2016. évi kapufigyelő pályázat eredményének megállapítása.
Kérdezem, hogy van-e esetleg kiegészíteni valója.
dr. Karpács Eszter:
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Nincsen.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. Aki elfogadja, ja bocsánat a napirend vitáját megnyitom. Hozzászólás híján
lezárom. Aki elfogadja a határozati javaslatot a 2016. évi kapufigyelő pályázaton nyertes
pályamunkákat, a táblázatok alapján összeg szerint nem olvasnám fel, ugye ez 5 pályázót érint.
Aki elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, ez is egyhangú.
410/2016. (11.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi kapufigyelő pályázat eredményének megállapítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata – a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére tekintettel - a 2016. évi
kapufigyelő pályázaton nyertes pályamunkákat az alábbi táblázatban szereplő összegek
szerint támogatja:

Jk.
ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

Pályázó

Budapesti Zsidó
Hitközségek
Szövetsége.
Budapesti Zsidó
Hitközség
Alpár utca 10. szám
alatti Társasház
Thököly út 13. szám
alatti Társasház
Dózsa György út 34.
szám alatti Társasház
összesen:

Támogatás
összege
250.000 Ft

250.000 Ft
154.386 Ft
164.000 Ft
164.000 Ft

982.386 Ft

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
3.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a VII. kerület területén végzett őszi nagytakarításról
Nagy Andrea:
Hármas napirendi pont, az ugye csak egy tájékoztatás, itt nem fogunk szavazni. A VII. kerület
területén végzett őszi nagytakarításról. Kérdezem, hogy van-e esetleg kiegészíteni valója.
Lengyel Bálint:
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Nincsen.
Nagy Andrea:
Nincs, köszönöm szépen. Van-e esetleg kérdés, hozzászólás? Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem lenne. Van két utca, amelyikben nem sikerült október 10. és 15. között a nagytakarítás és
az volt oda írva, hogyha november 30-ig jó lesz az idő, akkor ezt pótolni fogják. Ez megtörtént,
vagy hogy néz ki ez?
Lengyel Bálint:
A mai napig nem történt meg, még mindig tartanak ott a munkák, továbbra is érvényes az a
mondat, ha 30-áig befejeződik, akkor befejezzük mi is.
Moldován László:
Köszönöm.
Nagy Andrea:
Kispál Képviselő Úr.
dr. Kispál Tibor:
Köszönöm. Ugyan nem szorosan ennek a napirendnek a témája, de ehhez kapcsolódik, hogy van-e
információnk arról, hogy a kerületben mikor lesz a lomtalanítás, ami ugye elmaradt és nekem van
olyan verébcsiripelés, hogy talán még novemberben lesz. Szeretném tudni, hogy ez csak
verébcsiripelés, vagy pedig ez konkrét.
Lengyel Bálint:
Így van, november végén, 26-a, 27-e, az előkészületek 25-e és 26-a.
dr. Kispál Tibor:
Akkor erre a nagytakarításra is (érthetetlen szövegrész)
Lengyel Bálint:
A nagytakarítás már lezárult, de ez a két utca végül is még lehet, hogy így (érthetetlen
szövegrész).
Nagy Andrea:
Bocsánat, nekem ehhez csak annyi kiegészíteni valóm van, hogy én úgy tudom, hogy az FKF Zrt.
honlapján is fent vannak már ezek az időpontok, hogy mikor lesz a pontos lomtalanítás.
dr. Kispál Tibor:
Fölkerült már?
Nagy Andrea:
Fölkerült, igen, igen. Jó, van-e esetleg még kérdés, hozzászólás? Köszönöm szépen.
4.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Nagy Andrea:
Egyebek napirendi pontnál elmondanám, hogy a következő ülésünk november 21-én lenne és
kérdezem a Képviselő Urakat, Hölgyeket, hogy 15.30-ra van egy szabad helyünk, illetve 17.30.
Melyik lenne Önöknek megfelelő? Akkor legyen 15.30. Jó, akkor a következő ülés 21-e 15.30
perc. Köszönöm és akkor zárt ülésünkkel folytatjuk tovább.
Budapest, 2016. november 7.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag
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A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2016. november 10.
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