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GB 117/2013. (V.15.)
Határozat
Napirend:
1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII.
havi gazdálkodásáról
93/2013. 93/3/2013. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés
módosítása (I. forduló)
100/2013., 100/2/2013. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására
(II. forduló)
81/2/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
4./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása (II.
forduló)
84/2/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
5./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve
95/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási terve
110/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
7./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2012. évi beszámolójának, a 2012. évi
éves beszámolóhoz készített kiegészítő mellékletnek és 2012. évi üzleti jelentésének
elfogadására
107/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Mezey István képviselő
8./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés
meghozatalára
111/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
9./ Árverésre kiírandó Bp., IX. Soroksári u. 18. fszt.2. (hrsz.37921/0/A/2) szám alatti üres
lakás induló árának mérséklése
96/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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10./ Az Örökimádás Lelkészség használatában álló Bp. IX. Üllői út 75-77. B.ép. földszint.I.
sz. alatti helyiség bérleti díjának mérséklése
96/2/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
11./ Javaslat a közös megegyezéssel történő bérleti szerződés megszűntetés eldöntésre
vonatkozó szempontok kialakítására
Sz-241/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kandolka László képviselő
12./ A Budapest, IX. Üllői út 121. pince IX. sz. alatti helyiség határozott idejű bérbeadása a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ludotéka – Ferencváros kerületi csoportja részére
Sz-229/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
13./ A Gazdasági Bizottság GB 82/2013. (III.06.) sz. határozatának módosítása a Kisebbségi
és Emberi Jogi Alapítvány használatában álló Budapest, IX. Üllői út 23/A. földszint IV. sz.
alatti helyiség bérleti díjának mérséklésére vonatkozóan
Sz-222/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő dr. Bácskai János polgármester
14./ A Bp. IX. ker. Ecseri út 38236/814 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-248/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
15./ Az ELMŰ Hálózati Kft. Bp. VIII. ker. CORVIN Projekt 116B, 119A tömbök
energiaellátása, 10 kV-os kábelhálózat kiépítése után megállapított, illetve a szakvéleményben
meghatározott kártalanítási összeg különbözetének elengedésére vonatkozó kérelem
Sz-249/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
16./ Minőségi lakáscsere kérelmek
Sz-223/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
17./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-224/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
18./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-230/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
19./ Gazdasági Bizottság GB.73/2013.(III.06.) számú határozatának módosítása
Sz-225/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő:Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
20./ Gazdasági Bizottság GB.74/2013.(III.06.) számú határozatának visszavonása
Sz-226/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
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21./ Lakásfelajánlás a 2000-ig nyilvántartásba vett, lakással nem rendelkező kérelmezők
részére
Sz-227/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1./ Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi
I-XII. havi gazdálkodásáról
93/2013. 93/3/2013. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Ferenczy Lászlóné: 1. Mi az oka, hogy a fejlesztési sornál a bevétel elmaradás mintegy 511
millió Ft, a kiadás pedig 1 milliárd 600 millió Ft? Úgy tűnik, hogy forrás elvileg jelentősebb
mértékben lett volna a feladatok elvégzésére, azonban ez nem történt meg.
2. A kamatbevételek 34,9 millió Ft-ot jelentenek. A kiadások 133, 8 millió Ft-ot. Az
előterjesztés szöveges részében van utalás arra, hogy a különbözet az a hosszú távú hitel
finanszírozása és a likvid hitel finanszírozásának tudható be. Ebből a közel 100 millió Ft-ból
mennyi a hosszú távú hitel finanszírozása? Így egyértelművé válik a likvidhitel összege is.
3. A vagyonleltárban az eszközök között mintegy 1 milliárd 226 millió Ft szerepel beruházási
előlegként lekönyvelve. Ez 660 millió Ft-tal magasabb, mint tavaly. Szintén az eszközök
között szerepel 1 milliárd 665 millió Ft (itt is jelentős az előző évekhez képest az eltérés) és a
források között 1,4 majdnem 1,5 milliárd Ft összegű rövid lejáratú kötelezettség.
Nagyságrendben mik ezek? Ha jól tudom a Nemzeti Vagyonról szóló törvény értelmében
ezekkel kapcsolatban tételes nyilvántartást kell vezetni. Minden esetben a folyósítás
dátumának, és a kedvezményezettek nevének feltűntetésével. Nagyságrendben hol vannak,
mit jelentenek ezek az összegek?
4. A forgalomképes ingatlanvagyon kataszter bruttó értéke, és a számvitelben nyilvántartott
bruttó érték között jelentős az eltérés. Ez az eltérés minek tudható be? Mi ez a nagyságrend?
Hogyan korrigálható? Ez nem az én megállapításom a könyvvizsgálói jelentésben szerepelt.
Nyeste-Szabó Marianna: Megpróbálok a kérdések egy részére választ adni, ha esetleg
valami kimarad, segítséget szeretnék kérni, mert az ülés elején nem voltam itt.
Az első kérdés az, hogy a fejlesztési kiadások elmaradásának mi az oka? A fejlesztési
kiadások egyik része kapcsán, (mely a legnagyobb részét jelenti ) azért van elmaradás, mert a
pályázatok, (kiemelkedő ebből a bölcsőde pályázat, valamint a Belső-Ferencváros Kulturális
negyed pályázat) amik idén záródnak le, és idén fogunk elszámolni vele, attól függetlenül,
hogy volt kiadásuk 2012-ben, ezeket függő kiadásként kellett könyvelni, és magán az adott
költségvetési soron, mint teljesítés nem jelentkezik. Zárszámadáskor visszük át az
előirányzatot, és rendezzük el, valamint idén könyveljük le a teljesítését. Az előirányzat ezen
pályázatok tekintetében ott van, de a teljesítés a függő kiadások között szerepel. Az
elmaradások egyik oka ez. A másik ok, hogy a fejlesztések áthúzódtak következő évre, (ilyen
például a Ferenc tér 9. sz. kivitelezése, vagy a Balázs Béla utcai felújításnak is volt, januárban
kifizetett nagyobb összegű számlája).
A kamatkiadás kapcsán nem hoztunk olyan bontást, hogy a kamatkiadásból mennyi a
fejlesztési hitelek utáni kamat, mennyi a folyószámla kamat, egyébként pedig a likviditási
hitel kamata szerepel ott. Ennek jó része, körülbelül 80%-a a hitelek után fizetett kamat. A
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Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság ülésére, ha kell, hozunk egy ilyen jellegű kimutatást.
Pontos összeget nem tudok mondani, de egy jó része a hitelkiadásokkal összefüggő kamat.
A vagyonleltárral kapcsolatban, a beruházásra adott előleg sor az üres. Fölötte a beruházások
sor növekedett meg, elnézhető a sor, én is beleestem ebbe a hibába, de ez a beruházási sor,
ami 552 millió Ft-ról 1 milliárd 226 millió Ft-ra emelkedett. Ezek azok a beruházások, amik
befejeződtek 2012-ben, és aktiválni kellett őket. Erre van egy külön lista, hogy hol milyen
összeg szerepel. (Például Balázs Béla u. 14. sz.) Ezek a lakóház felújítások, illetve a József
Attila Tervvel kapcsolatos költségek is találhatóak benne, de alapvetően a lakóház felújítások
költsége szerepel itt.
A Rövid lejáratú kötelezettségek között a forrás oldalán (egyéb lejáratú kötelezettség), azok a
pályázati előlegek szerepelnek, pl. labor pályázat, bölcsőde pályázat, KMOP pályázat, amik
esetében mikor elkezdődtek 70-80 millió Ft előleget kaptunk, amivel a pályázat végén kell
elszámolni, azaz most idén. Ennek a legnagyobb része pályázattal függ össze. Egyébként
adóval kapcsolatos kötelezettségek találhatóak itt, a visszafizetendő adófizetési
kötelezettségek. Ennek is van tételes listája, de ezek a nagyobb tételek benne.
Az egyéb követelés, ami az eszköz oldalon szerepel az a 157 millió Ft összefügg, a felette
lévő 1 milliárd 610 millió Ft-os összeggel, az egyéb hosszú lejáratú követelésekkel. A
követeléseket nekünk két soron kell megjelenítenünk az eszköz oldalon, egyrészt fent a
befektetett pénzügyi eszközök között, másrészt a követelések 2013-ra eső törlesztőrészletnél.
Az adott évi törlesztőrészletet mindig le kell vonni, és az a követelések összesen soron
szerepel. Ezek a követelések alapvetően lakásvásárlások törlesztőrészletei. Nagyságrendileg
ezek szerepelnek benne. Ennek is van tételes analitikája, melyet egyébként a könyvvizsgálók
néztek is.
Van olyan költségvetési sor, - adósok néven - ami adóval összefüggő követeléseket
tartalmazza.
Az ingatlankataszter, és a számviteli nyilvántartás közötti egyezőség kapcsán, a
könyvvizsgálók azt állapították meg, hogy összességében a vagyonkataszter adata, és a
számviteli nyilvántartás közötti adat megegyezik. Abban a lebontásban, hogy mi, a
forgalomképtelen, határozottan forgalomképes, illetve forgalomképes vagyon, tehát belső
összetételében van eltérés a számviteli és a kataszter nyilvántartás között. Ez annak tudható
be, hogy a kataszter egy helyrajzi számos nyilvántartás. Ha egy adott telken van
forgalomképtelen, és forgalomképes állomány, akkor ezt helyrajzi számon egyféleképpen
tartja nyilván. Nálunk a számviteli nyilvántartás ennél részletesebb, mi albetét szinten tartjuk
nyilván az ingatlanokat, ezért mi ezt másképpen tudjuk megbontani. Folyamatban van , hogy
a vagyonkataszter is áttérjen arra a CT-EcoSTAT nyilvántartási rendszerre, amit mi is
használunk, és akkor talán olyan egységes nyilvántartási rendszer lesz a két nyilvántartás
között, amelyben a teljes egyezőséget meg tudjuk teremteni.
Ferenczy Lászlóné: Azt kérem, hogy a kamattal kapcsolatban, (vélhetően a Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottságon is kérni fogják ) készüljön el ez a részletes kimutatás, hogy a hosszú
távú hitelkamat, és az egyéb kamat mennyi volt.
Minden alkalommal, amikor a költségvetést tárgyaljuk, mindig felvetettem, hogy néhány
sorral van probléma, vagy túl- vagy alul van tervezve. Most bebizonyosodott, hogy igazam
volt. Az ÁFA-sor tekintetében a tényleges teljesítés mintegy 240 millió Ft-tal lett kevesebb. A
tárgyi eszközök közel 600 millió Ft-tal, a Ferencvárosi Parkolási Kft-től a bevételünk, közel
50-60 millió Ft-tal lett kevesebb a tervezett összegnél. Rendkívül soknak tartom az
úgynevezett átfutó tételeket, mind aktív mind passzív oldalon. Célszerű törekedni arra, hogy
ezek a tételek az év végére amennyire lehet, fussanak ki. Pláne a passzív, a kedvezőtlen átfutó
aránya, ami közel 120 millió Ft.
A pénzmaradvány kapcsán, nagyon korrekt kimutatás olvasható az előterjesztésben. Ez
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alapján megfogalmazódik, hogy mennyi a pénzmaradványból az a kötelezettség, ami
áthúzódik 2013-ra. Ebből azt lehet megállapítani, hogy pusztán 35,5 millió Ft szabad
lehetőség marad. Így a „kufárkodásra” elég kevés lehetőségünk lesz.
Az építményadó kapcsán, minden évben felvetettük, hogy alá van tervezve, és valóban így
lett, hiszen 372-373 millió Ft-tal több lett az építményadó összege a tervezettnél.
Megnéztük, hogy 2010 és 2012 között, hogy alakult az adóbevétel. Ha összességében nézem,
akkor jelentős eltérés nincs. 2010-ben 7 milliárd 254 millió Ft, 2012-ben 7 milliárd 230 millió
Ft volt a bevétel.
24 millió Ft-os az eltérés, amire azt lehetne mondani, hogy szinten van az adóbevétel. De ha
összetételében nézzük, akkor kedvezőtlenebb a kép. Ha azokat az adóbevételeket nézzük,
amik az új érték létrehozásával, a szolgáltatással, foglalkoztatással, a jövedelmekkel függenek
össze, abban több mint 0,5 milliárd Ft-tal kevesebb a bevétel. Az újabb adók kivetése, illetve
adóalapba bevonásos területek kapcsán hozzuk a közel 450 millió Ft-ot. Ha ez országos
szinten is igaz, akkor azt hiszem, hogy erről pozitív véleményt nem lehet mondani. Érdekes
elgondolkozni ezeken a számokon, ennek az összefüggését is érdemes lenne nézni.
2012 a változás éve volt, azokat az apparátusokat, akik ebben dolgoztak meg kell dicsérni, bár
tudom, hogy ellenzéki oldalról nem jó a dicséret, de az igazságérzetem kimondatja, hogy
minden elismerésem azoké a dolgozóké, akik ennek a feltételnek igyekeztek megfelelni.
Kandolka László: A kontinensen tekintetében nem csak nálunk változott a szerkezet, nem
csak nálunk érzékelhető a csökkenés, hanem máshol is, válság van, és ezért csökkentek
bizonyos bevételek.
Kérem, szavazzunk a 93/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 118/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 93/2013. sz. ”Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2012. évi I-XII.
havi gazdálkodásáról” című – előterjesztést.
Határidő: 2013.május 16.
Felelős: Kandolka László elnök
( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi
költségvetés módosítása (I. forduló)
100/2013., 100/2/2013. sz. előterjesztések
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Ferenczy Lászlóné: 2012-ben bérkompenzációként 164 millió Ft-ot kapott az önkormányzat.
Mi van 2013-ban ezzel az összeggel? Ezek beépültek a bérekbe, ha ezt nem kapja meg
kompenzációként az önkormányzat, akkor ezt saját magának kell kigazdálkodnia.
Van e valami pozitív előrelépés az energetikai pályázat kapcsán?
Formanek Gyula: Bérkompenzáció tekintetében a Pénzügyi iroda fog válaszolni.
Az energetikai pályázat kapcsán, egyenlőre nincs hír, továbbra is reménykedünk, hogy a
pályázataink jók és nyerni fogunk.
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Nyeste-Szabó Marianna: Idén még nem érkezett bérkompenzáció, ez tavaly valóban
megvolt, de most annyira átalakult a bérfinanszírozás, tudjuk, hogy a pedagógusokat nem mi
fizetjük, volt ilyen jellegű felmérés év elején, hogy kiket érint, de pénz még nem érkezett.
Jóval kevesebb az igény, és az összeg is, lévén, hogy az állomány is kevesebb, nem tudom,
hogy jövőben lesz e változás. Jelen pillanatban még nem érkezett pénz.
Ferenczy Lászlóné: Van e erre vonatkozó döntés, hogy az idei évben is megkapják azok az
önkormányzatok, akik ezt igénylik? Hiszen ha nem, akkor ezt a 164 millió Ft-ot ki kell
gazdálkodni, illetve ha változik az összeg a strukturális átalakítások miatt, akkor ezt a
csökkentett összeget.
Nyeste-Szabó Marianna: Annyira kevés tavalyhoz képest az igény, ( tavaly 50 fő lett volna,
idén 10 fő), hogy az önkormányzat költségvetése „elbírja” azt a minimális főt, akit ez érint.
Ha ez kérdés lesz, és az év folyamán ez felmerül, akkor természetesen ezt biztosítjuk. Nem
jelent olyan gondot, mint tavaly jelentett.
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a 100/2013. sz. előterjesztések határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 119/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 100/2013. sz. – ”
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetés
módosítása” című – előterjesztést.
Határidő: 2013.május 16.
Felelős: Kandolka László elnök
( 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

3./ Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselőtestületének a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet
módosítására (II. forduló)
81/2/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a 81/2/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatról
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 120/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 81/2/2013. sz. –
”Javaslat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének
a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítására” című –
előterjesztést.
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Határidő: 2013.május 16.
Felelős: Kandolka László elnök
( 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

4./ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
(II. forduló)
84/2/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kandolka László: Kérdés, észrevétel, nincs. Kérem, szavazzunk a 84/2/2013. sz.
előterjesztés határozati javaslatról
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 121/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 84/2/2013. sz. – ”A
Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása” című –
előterjesztést.
Határidő: 2013.május 16.
Felelős: Kandolka László elnök
( 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

5./ Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve
95/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kandolka László: Szeretnénk kiemelni, hogy minden alkalommal a FESZ Kft., valamint a
FESZOFE Kft. kiválóan dolgozik. Mind a két ügyvezető igazgató úrnak köszönöm.
Ferenczy Lászlóné: A Ferencvárosi Parkolási Kft. kapcsán kérdéses a Kft. jövője. A
könyvvizsgálók megbízásánál ennek ellenére az előterjesztésben az szerepel, hogy a
könyvvizsgálót 2015. május 31-ig bíznánk meg.
Lászay János: A Ferencvárosi Parkolási Kft. működik, és a Képviselő-testület előtt látható
megoldások többsége is azt a verziót támogatja, hogy a Ferencvárosi Parkolási Kft. az
önkormányzat cégeként működjön tovább. Ez esetben teljesen indokolt, hogy a könyvvizsgáló
megbízása is folytatódjon. Bármilyen változás, ami a céget érinti, természetesen minden
szerződéses kötelezettségét érinti. Mi egy nyugodt, és bizakodó tervezési fázisban vagyunk.
Ferenczy Lászlóné: Egy bizonytalan helyzetben kell e biztos kötelezettséget vállalni?
Lászay János: Az baj lenne, ha egy cég ügyvezetője bizonytalanságot érezne. Mi biztosra
tervezünk. Az önkormányzat számára nincs hátrányos következménye annak, ha tegyük fel,
egy tulajdonosi döntés miatt más keretek között folytatódna a parkolás üzemeltetés. Nincs
többletköltség, nincs olyan fizetési kötelezettség a könyvvizsgáló felé sem, ha esetleg a
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megbízatása megszűnne, akkor értelmetlenül az adófizetők pénzét pazarolnánk.
Hangsúlyozom, e pillanatban nem bizonytalanságot érzünk, hanem a tulajdonosok bölcs
döntése alapján végezzük a munkánkat.
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a 95/2013. sz. előterjesztés 1. számú határozati
javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 122/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 95/2013. sz. –
”Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve” című –
előterjesztés 1. számú határozati javaslatát a FESZ Kft. vonatkozásában.
Határidő: 2013.május 16.
Felelős: Kandolka László elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a 95/2013. sz. előterjesztés 2. számú határozati
javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 123/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 95/2013. sz. –
”Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve” című –
előterjesztés 2. számú határozati javaslatát a Ferencvárosi Parkolási Kft. vonatkozásában.
Határidő: 2013.május 16.
Felelős: Kandolka László elnök
( 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a 95/2013. sz. előterjesztés 3. számú határozati
javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 124/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 95/2013. sz. –
”Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve” című –
előterjesztés 3. számú határozati javaslatát a FESZOFE Kft. vonatkozásában.
Határidő: 2013.május 16.
Felelős: Kandolka László elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a 95/2013. sz. előterjesztés 4. számú határozati
javaslatról.
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Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 125/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 95/2013. sz. –
”Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve” című –
előterjesztés 4. számú határozati javaslatát Ferencvárosi Kulturális, Turisztikai és Sport
Nonprofit Kft.
Határidő: 2013.május 16.
Felelős: Kandolka László elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a 95/2013. sz. előterjesztés 5. számú határozati
javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 126/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 95/2013. sz. –
”Önkormányzati gazdasági társaságok 2012. évi beszámolója, 2013. évi üzleti terve” című –
előterjesztés 5. számú határozati javaslatát a FEV IX. Zrt. vonatkozásában.
Határidő: 2013.május 16.
Felelős: Kandolka László elnök
( 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

6./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási terve
110/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Ferenczy Lászlóné: Az előterjesztésben szerepel, hogy ennek a tervnek az elkészítése az
önkormányzat kötelezettsége. Nagyon sok hiányérzetem van azzal kapcsolatban, hogy ez
megfelel e a célnak. Nem foglakozik olyan kérdésekkel, hogy mi van azzal a vagyonnal, amit
a társaságoknak átadtunk, azzal mi az elképzelés a jövőben. Néhány pontatlanság is szerepel
benne. A lakbér bevételeknél az előterjesztésben 593 millió 800 ezer Ft szerepel, ezzel
szemben a zárszámadás egészen mást mond ezzel a sorral kapcsolatban. Nem tudom, hogy az
összefüggést hogyan lehetne megteremteni. A zárszámadásban lakbér bevételnél 474 millió Ft
szerepel, itt pedig 593 millió Ft.
További pontatlanságot érzek abban, hogy azt mondjuk, hogy az önkormányzat tulajdonában
jelenleg 4388 lakás, és 839 helyiség van. Amikor már ezeknek a kezeléséről beszélünk, már
csak 4340 lakás, és 818 helyiségről beszélünk. Bizonyára megvan közte az összefüggés, csak
én ezt a számok között nem veszem észre.
Nem értem, hogy miért került bele a társaságok tevékenysége ebbe az előterjesztésbe. Ez nem
a vagyonnal kapcsolatos.
Jelentős az elmaradás, a hátralék nem fizetés szempontjából. Korábban is felvetettem már,
hogy erre célszerű lenne egy ütemtervet készíteni, hiszen a leírás az mind a vagyon terhére
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megy. Nem egyszerre hanem szépen fokozatosan, azokat az úgynevezett behajthatatlan
tartozásokat le kellene írni.
Formanek Gyula: Egyetlen egy felvetésre kívánok reagálni. A számokkal nem vitatkozok,
azt az iroda tudja kijavítani vagy magyarázatot találni rá.
A gazdasági társaságok az üzleti vagyon részét képezik, és ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni ezt a
vagyont, ezért véleményem szerint az általuk végzett tevékenységet be lehet mutatni. Ezért
kerültek bele ebbe az előterjesztésbe a gazdasági társaságok.
Az tény és való, hogy lehetne pontosabb, illetve konkrétabb, ebben osztom Képviselő asszony
véleményét, és ezt a tanácsát meg is fontoljuk. Vélhetően nem ez az első és az utolsó alkalom,
hogy erről beszélünk. Remélem a következő ezzel kapcsolatos előterjesztés kicsit alaposabban
fog elkészülni, ez kicsit rohammunkában készült. Ezt be kell vallanom.
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a 110/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 127/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 110/2013. sz. –
”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási terve” című – előterjesztést.
Határidő: 2013.május 16.
Felelős: Kandolka László elnök
( 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

7./ Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2012. évi beszámolójának, a
2012. évi éves beszámolóhoz készített kiegészítő mellékletnek és 2012. évi üzleti
jelentésének elfogadására
107/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Mezey István képviselő
Kandolka László: Ha jól tudom a kölcsön kapott pénzt már vissza is fizették, elég
hatékonyan dolgoztak a követeléskezelésnél. Kérem, szavazzunk a 107/2013. sz. előterjesztés
határozati javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 128/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 107/2013. sz. – ”
Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2012. évi beszámolójának, a 2012. évi
éves beszámolóhoz készített kiegészítő mellékletnek és 2012. évi üzleti jelentésének
elfogadására” című – előterjesztést.
Határidő: 2013.május 16.
Felelős: Kandolka László elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
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8./ Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés
meghozatalára
111/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Ferenczy Lászlóné: Egy dolog, ami rendkívüli mértékben befolyásolhatja majd a döntést,
mégpedig a 600 millió Ft amit, ha felmondjuk a szerződést meg kellene fizetnie az
önkormányzatnak. Ez mindenképpen kell, hogy befolyásolja a döntéshozókat.
Készült javaslat, amit gondolom a munkacsoport figyelembe véve a XII. kerület javaslatát,
megfelelően fog mérlegelni, és javaslatot tenni.
Formanek Gyula: Az a) alternatíva elfogadását javasolom. Várjuk meg a XII. kerület
részletes ajánlatát, és remélhetőleg a következő bizottsági majd képviselő-testületi ülésen
ennek megfelelően, konkrétan meg lehet vizsgálni a két alternatívát.
Hidasi Gábor: Mi is az a) alternatíva mellett tennénk javaslatot, csak az 1. pontba leírt
dátummal problémák lesznek, hiszen május 20-a az Pünkösd hétfő. Oda kellene figyelni, hogy
egy olyan dátumot határozzunk meg, ami munkanapra esik. Ma szerda van, holnap csütörtök,
a Képviselő-testület ha elfogadja, akkor lesz egy 3 napos hétvége. Egy komoly ajánlatra nem
elég a péntek, egy hosszú hétvége előtt. Valami komolyabb időpontot írjunk bele.
Kandolka László: Jogos a felvetés, javasolnám, hogy május 31-ét jelöljük meg.
Lászay János: A cég a munkatársak közreműködésével elkészítette az alternatív
üzemeltetésre vonatkozó elképzeléseket, minden eshetőségre felkészültünk. Ha részleteiben
ismert lesz a XII. kerület ajánlata, akkor ez alapján ahhoz is alkalmazkodni lehet. A 600
millió Ft-os fenyegetettség, akkor körvonalazódik, ha egy eljárás elindul. Addig az ember
csak megnézi a legjobb, és a legrosszabb eshetőséget. Ez a legrosszab, amire mindenképpen
tekintettel kell lennie a döntéshozóknak, de ez nem azt jelenti, hogy ezt a költségvetésnél már
tervezni kellene.
Kandolka László: Az a) alternatívát teszem fel szavazásra, azzal a kiegészítéssel, hogy 2013.
május 31-e szereplejen az 1-es pontba, és az összes határidő ennek megfelelően legyen
módosítva.
Hidasi Gábor: Ezt szeretnénk írásban is látni.
Kandolka László: Ha a holnapi képviselő-testületi ülésen ezt szóban bemondom, az is elég
lesz.
Hidasi Gábor: Ettől függetlenül szeretnénk írásban is látni.
Kandolka László: Szerintem ennek nincsen akadálya. Kérem, szavazzunk a 111/2013. sz.
előterjesztés a) határozati javaslatról, az általam elmondott kiegészítéssel.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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GB 129/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 111/2013. sz. –
”Javaslat a parkolás üzemeltetési feladatok ellátásának módjára vonatkozó döntés
meghozatalára” című – előterjesztés a) határozati javaslatát, azzal a kiegészítéssel, hogy az 1.
pontban szereplő határidő 2013. május 31-e.
Határidő: 2013.május 16.
Felelős: Kandolka László elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

9./ Árverésre kiírandó Bp., IX. Soroksári u. 18. fszt.2. (hrsz.37921/0/A/2) szám alatti
üres lakás induló árának mérséklése
96/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kandolka László: Javasolom, hogy először a háznak ajánljuk fel, csökkentett áron. 60%-on
ajánljuk fel, 3 millió Ft-ért. Első körben a háznak ajánlanánk fel, 3 millió Ft-ért. Kérem,
szavazzunk a 96/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatáról, az általam említett
kiegészítéssel.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 130/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 96/2013. sz. –
”Árverésre kiírandó Bp., IX. Soroksári u. 18. fszt.2. (hrsz.37921/0/A/2) szám alatti üres lakás
induló árának mérséklése” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy az induló árat 3
millió Ft-ban határozza meg, és első körben a IX. kerület Soroksári u. 18. sz. alatti ingatlan
tulajdonosainak ajánlja fel.
Határidő: 2013.május 16.
Felelős: Kandolka László elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

10./ Az Örökimádás Lelkészség használatában álló Bp. IX. Üllői út 75-77. B.ép.
földszint.I. sz. alatti helyiség bérleti díjának mérséklése
96/2/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Ferenczy Lászlóné: Mennyi közös költséget kell itt fizetni?
Janitz Gergő: Nincs közös költség.
Kandolka László: Kérem, szavazzunk a 96/2/2013. sz. előterjesztés a) határozati javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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GB 131/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 96/2/2013. sz. – ” Az
Örökimádás Lelkészség használatában álló Bp. IX. Üllői út 75-77. B.ép. földszint.I. sz. alatti
helyiség bérleti díjának mérséklése” című – előterjesztés a) határozati javaslatát.
Határidő: 2013.május 16.
Felelős: Kandolka László elnök
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

11./ Javaslat a közös megegyezéssel történő bérleti szerződés megszűntetés eldöntésre
vonatkozó szempontok kialakítására
Sz-241/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kandolka László képviselő
Kandolka László: Nem nagyon aktivizálódtak képviselőtársaim. Köszönöm az irodának, aki
ezen dolgozott. Köszönöm Madár Éva irodavezető asszonynak, valamint dr. Szabó József
aljegyző úrnak a munkáját. Ez egy egyszerűbb változat. Számomra nagyon szimpatikus ez a
számítási rendszer. Külön köszönöm, hogy példákon keresztül is bemutatták. Kérdés,
észrevétel?
Hidasi Gábor: Jó ez a pontrendszer, csak annyit szeretnék kérni, hogy ebben az évben,
azokról a lakásokról, amiket már kiadtunk, az új szempontrendszer alapján készüljön egy
táblázat. Szerintem egy excel táblázatban ezt nagyon egyszerű kivitelezni, és a következő
Gazdasági bizottság ülésén egy tájékozató formájában láthatnánk.
Kandolka László: Van ennek valami értelme? Az irodát megdolgoztatjuk, véleményem
szerint teljesen felesleges. Kérem, szavazzunk, Hidasi képviselő úr javaslatáról.
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 132/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:
„A Gazdasági Bizottság, felkéri Polgármester urat, hogy a 2013. évben a lakások bérleti
jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében napirendi pont keretein belül tárgyalt
lakások esetében, készíttessen tájékoztatót, arra vonatkozóan, hogy az új szempontrendszer
alapján hogyan alakultak volna a kérelmek.”
( 2 igen, 4 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Kandolka László: Kérem, szavazzunk az Sz-241/2013. sz. előterjesztés határozati javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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GB 133/2013. (V.15.)
Határozat
1.
A Gazdasági Bizottság jóváhagyja az Sz-241/2013. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét
képező közös megegyezéssel történő bérleti szerződés megszűntetés eldöntésére vonatkozó
számítási szempontrendszert.
2.
A Gazdasági Bizottság felkéri a Polgármester urat a közös megegyezéssel történő
bérleti szerződések megszüntetése tárgyú eljárások döntés-előkészítése során a
szempontrendszer alkalmazására.
Határidő: 1. határozat esetében: 2013.május 16.
2. sz. határozat esetében a szempontrendszer hatályon kívül helyezéséig
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

12./ A Budapest, IX. Üllői út 121. pince IX. sz. alatti helyiség határozott idejű
bérbeadása a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ludotéka – Ferencváros kerületi
csoportja részére
Sz-229/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kandolka László: Kérem, szavazzunk az Sz-229/2013. sz. előterjesztés a) határozati
javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 134/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Üllői út 121. pince IX. sz. alatti, utcai
bejáratú, 47,17 m2 alapterületű helyiséget - az együttműködési szerződés megkötését
követően- megszerzési díj fizetése nélkül a Nagycsaládosok Országos Egyesülete Ludotéka –
Ferencváros kerületi csoportja részére 2014. december 31. napjáig szólóan bérbe adja. A
helyiség bérleti díja megegyezik a mindenkori közös költség összegével, mely jelenleg 8.191
Ft/hó + ÁFA.
Határidő: 90 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
( 7 igen, egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

13./ A Gazdasági Bizottság GB 82/2013. (III.06.) sz. határozatának módosítása a
Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány használatában álló Budapest, IX. Üllői út 23/A.
földszint IV. sz. alatti helyiség bérleti díjának mérséklésére vonatkozóan
Sz-222/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő dr. Bácskai János polgármester
Kandolka László: Kérem, szavazzunk az Sz-222/2013. sz. előterjesztés a) határozati
javaslatról.

15

Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 135/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy GB 82/2013. (III.06.) sz. határozatát módosítja és a
Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány részére 2014. december 31-ig szólóan biztosított
Budapest, IX. Üllői út 23/A. földszint IV. sz. alatti, udvari bejáratú, 48 m2 alapterületű
helyiségcsoportra fizetendő bérleti díjat 14.786 Ft/hó + ÁFA összegben határozza meg.
Határidő: 90 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
( 7 igen,egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

14./ A Bp. IX. ker. Ecseri út 38236/814 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
Sz-248/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kandolka László: Kérem, szavazzunk az Sz-248/2013. sz. előterjesztés a) határozati
javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
GB 136/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát
megillető elővásárlási jogával a Bp. IX. ker. Ecseri út 38236/814 hrsz-ú, 5401 m² alapterületű,
kivett saját használatú út vonatkozásában a 2013. március 25-én kelt Ingatlan adás-vételi
szerződés alapján, - melyben tárgyi ingatlan vételára 64.200.000,-Ft, azaz hatvannégymilliókettőszázezer forint – nem él.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr Bácskai János polgármester
( 7 igen,egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

15./ Az ELMŰ Hálózati Kft. Bp. VIII. ker. CORVIN Projekt 116B, 119A tömbök
energiaellátása, 10 kV-os kábelhálózat kiépítése után megállapított, illetve a
szakvéleményben meghatározott kártalanítási összeg különbözetének elengedésére
vonatkozó kérelem
Sz-249/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
Kandolka László: Kérem, szavazzunk az Sz-249/2013. sz. előterjesztés a) határozati
javaslatról, ne engedjük el a kártalanítást.
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:
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GB 137/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. VIII. ker. CORVIN Projekt 116/B, 119/A
tömbök 10 kV-os energiaellátására vonatkozóan, az ELMŰ Hálózati Kft. által fizetendő, és az
önkormányzatot megillető kártalanítás összegének különbözetét, 1.675.238- Ft-ot elengedi.
Határidő: 2013. május 17.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
( 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás)
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Kandolka László: Tévedésből, a rossz változatot tettem fel szavazásra, ezért kérem, az előző
határozat visszavonását. Kérem, szavazzunk a GB 137/2013. (V.15.) sz. határozatának a
visszavonásáról.
GB 138/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a GB 137/2013. (V.15.) sz. határozatát visszavonja.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Kandolka László elnök
( 7 igen,egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)
Kandolka László: Kérem, szavazzunk az Sz-249/2013. sz. előterjesztés b) határozati
javaslatról. Köszönöm az észrevételt.
GB 139/2013. (V.15.)
Határozat
A Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy a Bp. VIII. ker. CORVIN Projekt 116/B, 119/A
tömbök 10 kV-os energiaellátására vonatkozóan, az ELMŰ Hálózati Kft. által fizetendő, és az
önkormányzatot megillető kártalanítás összegének különbözetét, 1.675.238,- Ft -ot nem
engedi el.
Határidő: 2013. május 17.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
( 7 igen,egyhangú )
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.)

16./ Minőségi lakáscsere kérelmek
Sz-223/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala
személyiségi jogot sértene.

17./ Lakásbérleti szerződések határozatlan időre történő megkötése
Sz-224/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
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A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala
személyiségi jogot sértene.

18./ Lakások bérleti jogáról történő lemondás, pénzbeli térítés ellenében
Sz-230/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala
személyiségi jogot sértene.

19./ Gazdasági Bizottság GB.73/2013.(III.06.) számú határozatának módosítása
Sz-225/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő:Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala
személyiségi jogot sértene.

20./ Gazdasági Bizottság GB.74/2013.(III.06.) számú határozatának visszavonása
Sz-226/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Kosik Gáborné irodavezető-helyettes
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala
személyiségi jogot sértene.

21./ Lakásfelajánlás a 2000-ig nyilvántartásba vett, lakással nem rendelkező kérelmezők
részére
Sz-227/2013. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester
A napirenddel kapcsolatos hozzászólások és határozatok nyilvánosságra hozatala
személyiségi jogot sértene.

k.m.f.

Kandolka László
elnök
Molnár Viktória
jegyzőkönyvvezető
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