Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának
Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság
Jegyzőkönyv
készült a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2021. december 8-án
15.30 órakor megtartott rendes nyílt üléséről
Ülés helye:

Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14.
II. emeleti ülésterem

Jelen vannak:

Takács Máriusz,
Árva Péter,
Deutsch László,
Kállay Gáborné,
Dr. Mátyás Ferenc,
Sajó Ákos,
Bodnár Alex Szilveszter,
Bucher Franciska,
Hulse Alexandra,
Kozma András,
Dr. Nagy Attiláné tagok.

Hivatal részéről:
Döme Zsuzsanna alpolgármester, Dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző, Szilágyi Imre irodavezető, Halmai András
irodavezető-helyettes, Romhányi Ildikó irodavezető, Petrovitsné Fehér Judit irodavezető-helyettes, Janitz Gergő
Irodavezető, Makó Adrienn a Vagyonkezelési Iroda munkatársa, Herczeg Renáta – jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak részéről:
Hagymási Zoltán - Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. igazgatója.
Takács Máriusz: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ezennel megnyitom a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottság mai ülését. Megállapítom, hogy a bizottság 11 fővel határozatképes, az ülést 15.38 órakor
megnyitom. A napirendi javaslathoz van-e kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk a napirendi javaslatról.
Hozzászólás nem volt, a bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:
KOEN 79/2021. (XII.8.) sz.
Napirend:

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
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2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
113/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő
3./ Javaslat a 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására (alapítványi)
117/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
4./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére
119/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása
102/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
6./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
99/2021., 99/2/2021. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi munkaterve
91/2021., 91/2/2021 sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
8./ Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság hatáskörébe tartozó pályázati program
elszámolásának elfogadására (nem alapítványi)
Sz-166/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
9./ Vero-Niké Kft. kérelme támogatási szerződésének módosítására
Sz-167/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
10./ Szia-Helló67 Egyesület támogatási kérelme
Sz-168/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
11./ Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 63/2021. (X.13.) számú határozatának
módosítására
Sz-169/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő
12./ Szolgálati lakás juttatása kerületi köznevelési intézményekben oktatási tevékenységet végző személyek
részére
Sz-170/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)
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NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása
(egyfordulóban)
109/2021., 109/2/2021. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz: Alapvetően technikai jellegű módosításról van szó. Kérem, szavazzunk az 109/2021. sz.
előterjesztés határozati javaslatáról.
KOEN 80 /2021. (XII.8.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
109/2021. számú – „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés
módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2021. december 9.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(8 igen, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)
2./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)
113/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 113/2021. sz. előterjesztés A.) határozati
javaslatáról.
KOEN 81/2021. (XII.8.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
113/2021. számú – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
(egyfordulóban)” című – előterjesztés A.) verzióját.
Határidő: 2021. december 9.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(7 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)
KOEN 82/2021. (XII.8.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
113/2021. számú – „Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosítására
(egyfordulóban)” című – előterjesztést.
Határidő: 2021. december 9.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(7 igen, 3 nem, 1 tartózkodás)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

3

3./ Javaslat a 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására (alapítványi)
117/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 117/2021. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
KOEN 83/2021. (XII.8.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
117/2021. számú – „Javaslat a 2020. évi pályázati program elszámolásának elfogadására (alapítványi)” című –
előterjesztést.
Határidő: 2021. december 9.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)
Döme Zsuzsanna: A jaschikos diákok által készült egy nagyon szép naptár. Ezt körbeadom. Azt gondolom, hogy
méltó ajándék lehet a jövő évben.
Takács Máriusz: Többen is jelezték az ülés előtt, hogy ezt a naptárt szívesen megnéznék. Köszönöm, hogy
behozta.
4./ Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére
119/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Takács Máriusz: Arról van szó, hogy a Budapest Art Center Nonprofit Kft-vel kötünk egy közszolgáltatási
szerződést.
Döme Zsuzsanna: Annyival egészíteném ki az előterjesztést, hogy időközben folyamatosan tárgyalunk a
szervezettel. A szerződésben semmilyen pénzügyi támogatást nem nyújtunk. Számos színes és szuper programot
valósítanak meg a MÜPA előtti sátrakban. A mostani időszakban is mennek oda hátrányos helyzetű gyerekek.
Ennél mélyebb együttműködésről is beszélünk a szervezettel. Ennek egyelőre nincs lezárt eredménye, ezért csak
szóban tudom elmondani, hogy különböző előadásokkal fognak megjelenni a városi rendezvényeken is. Sokat van
külföldön a társulat. Picit lassú a művészeti vezetővel az egyeztetés, de januárban vagy februárban lesz majd a
bizottság előtt egy szerződésmódosítás, ahol konkrét vállalások is belekerülnek majd, és továbbra sem lesz
pénzügyi vonzata a kerület számára.
Takács Máriusz: Ez egy jó irányú tárgyalás és kiváló szervezet. Javaslom, hogy a jelen szerződést a jövő évig
kössük meg. Ezt követően, amikor a bizottság elé kerül, akkor toljuk ki ennek az idejét 2024-re. A szerződés
időtartamát 2022. december 31-ig jelöljük meg.
Szilágyi Imre: Ilyen típusú közszolgáltatási szerződést minimum 3 évre tudunk kötni. A Budapest Art Center
Nonprofit Kft-nek ez már egy régebbi közszolgáltatási szerződése az önkormányzattal. Hasonló feltételekkel volt a
jelenleg december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási szerződése is. Az önkormányzat nem nyújtott részükre
semmilyen anyagi támogatást, viszont ők ugyanezt vállalták, amit most. Tehát, hogy rászoruló gyerekek
meglátogathatták a cirkuszi produkciójukat. Ha nem tudunk 3 évre szerződést kötni, akkor ők az állami
finanszírozástól fognak elesni. Nekik azért fontos a kerülettel való közszolgáltatási szerződés, hogy az állami
finanszírozást meg tudják kapni.
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Takács Máriusz: Ez egy jó és hasznos szervezet. Nem szeretném veszélyeztetni a működésüket, visszavonom
az előbbi indítványomat. Kérem, szavazzunk az 119/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
KOEN 84 /2021. (XII.8.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
119/2021. számú – „Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére” című – előterjesztést.
Határidő: 2021. december 9.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)
5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása
102/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz: Az egyesület a Bakáts tér 3. sz. alatt lévő helyiségéről van szó, ahol kialakítottak egy színházi
és közösségi teret az elmúlt 1 év alatt. Csak jót tudok róluk elmondani, kérem, hogy támogassuk az előterjesztést.
Nincs benne dátum és összeg megjelölve. Az összegre azt a javaslatot teszem, ami eddig volt, 23.600 Ft/hó.
Jelenleg mennyiért bérlik? Meddig tudjuk meghosszabbítani ezt a szerződést?
Janitz Gergő: A bérleti díj jelenleg 23.600 Ft. A vonatkozó jogszabályok alapján maximum 5 évvel lehet a bérleti
szerződésüket meghosszabbítani.
Takács Máriusz: Javaslom, hogy a bérleti díj 23.600 Ft legyen, a dátum pedig 2026. december 31-e. Kérdés,
észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az 102/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
KOEN 85/2021. (XII.8.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
102/2021. számú – „Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítása” című –
előterjesztés A.) határozati javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy a bérleti díj 23.600 Ft legyen, 2026. december
31-i szerződés hosszabbítással.
Határidő: 2021. december 9.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)
6./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése
99/2021., 99/2/2021. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz: Ez a Konkáv kérelme, akik az elmúlt évben meglehetősen nehéz helyzetbe kerültek. A
megszűnés szélére sodródott ez az egyébként kiváló szakmai munkát nyújtó szervezet.
Janitz Gergő: Készült egy kiegészítés az előterjesztéshez, amiben egy újabb határozati javaslat szerepel. Az
eredeti előterjesztésben két opció van Önök előtt. Az egyik 1 évre szóló kedvezményt ad, a másik pedig nem ad
az önkormányzat kedvezményt. Az előterjesztői kiegészítés szerint pedig 6 havi időszakra biztosítana bérleti díj
szüneteltetést a szervezet részére.
Takács Máriusz: 3 döntési javaslat van. Az A.) javaslatban 1 évre adjuk meg a kedvezményt, a B.) javaslatban
félévre adjuk meg, és a C.) javaslatban pedig nem járulunk hozzá a kedvezményhez. Kérem, szavazzunk az A.)
határozati javaslatról.
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KOEN 86/2021. (XII.8.) sz.
Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
99/2021. számú – „Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése” című –
előterjesztés A.) határozati javaslatát.
Határidő: 2021. december 9.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(11 igen, egyhangú)
(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)
7./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2022. I. félévi
munkaterve
91/2021., 91/2/2021. sz. előterjesztések
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester
Takács Máriusz: Egy kérést fogalmaznék meg Szilágyi irodavezető úr felé. Annyi lenne a kérés, hogy a
Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak készült egy munkaterve, aminek az a lényege,
hogy az előre látható információk beérkeznek. Ennek okán arra gondoltam, hogy ezen a bizottságon is sok díj,
beszámoló látható előre. Kérem, hogy ezt egy éves naptárba szedje össze. Ez legközelebb egy tájékoztató anyag
keretében kerüljön a bizottság elé.
Szilágyi Imre: Hivatalos tájékoztatóként készüljön el vagy küldjem ki mindenkinek, aki a bizottság tagja, ahogyan
a múltkori tájékoztatót kiküldtem?
Takács Máriusz: Szünetet rendelek el.
SZÜNET
Deutsch László a bizottság tagja kiment az ülésteremből
Takács Máriusz: Egy hivatalos tájékoztatót szeretnék.
dr. Mátyás Ferenc: 2022 májusában van előirányozva a Hivatás etikai alapelvek című napirend. Ennek a 0.
verzióját már elkészítettem. Most már az irodavezetőkkel való egyeztetés történik. Van egy kész szöveg és
májusban szerepel, egy picit ezt indokolatlannak érzem. Ezt megkérdezem majd Jegyző Asszonytól. Ennek a
január végi vagy februári képviselő-testületi ülésre be kellene jönnie.
Takács Máriusz: Kérem, szavazzunk az 91/2021. és a 91/2/2021. sz. előterjesztések határozati javaslatairól.
KOEN 87/2021. (XII.8.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatásügyi, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az
91/2021., 91/2/2021 számú – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének
2022. I. félévi munkaterve” című – előterjesztéseket.
Határidő: 2021. december 9.
Felelős: Takács Máriusz elnök
(8 igen, 2 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)
Árva Péter a bizottság tagja kiment az ülésteremből.

6

8./ Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság hatáskörébe tartozó pályázati
program elszámolásának elfogadására (nem alapítványi)
Sz-166/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Takács Máriusz: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-166/2021. sz. előterjesztés határozati
javaslatáról.
KOEN 88/2021. (XII.8.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy
1./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 57/2020. (VII.
29.) számú határozat 1. pontja alapján támogatásban részesített kulturális tevékenységet folytató szervezetek,
magánszemélyek beszámolóját.
egyéb szervezetek, magánszemélyek

2020. évi felhasznált
támogatási összeg
(Ft)

1.

Csillag Kórus Egyesület

350.000,- Ft

2.

Formiusz Színházi Egyesület

500.000,- Ft

3.

Friss Összművészeti Formáció

200.000,- Ft

4.

Holnap Kiadó Kft.

100.000,- Ft

Határidő: 2021. december 8.
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester
2./ tudomásul veszi, hogy az előterjesztésben részletezett indokok alapján az Iffy Egyesülettel nem került
támogatási szerződés megkötésre.
Határidő: 2021. december 8.
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester
3./ az alábbi táblázat szerint elfogadja a KOEN 59/2020. (VII.29.) számú határozat alapján támogatásban
részesített nemzetiségi önkormányzat beszámolóját.
2020. évi
felhasznált
Helyi nemzetiségi önkormányzat
támogatási összeg
(Ft)
1.

Ferencvárosi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

500.000,- Ft

Határidő:2021. december 8.
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester
4./felkéri a polgármestert, hogy a fenti döntésekről tájékoztassa az érintett szervezeteket.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

(9 igen, egyhangú)
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9./ Vero-Niké Kft. kérelme támogatási szerződésének módosítására
Sz-167/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Takács Máriusz: Magam részéről egyetértek az előterjesztésben szereplő javaslattal. Kérdés, észrevétel nincs.
Kérem, szavazzunk az Sz-167/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
KOEN 89/2021. (XII.8.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Vero-Niké Immo Kft-vel 2021.
szeptember 28. napján „Trash Neked” pályázati programra kötött támogatási szerződésben a támogatási összeg
felhasználási határidejének 2022. március 01.- 2022. április 30. napjára, az elszámolás határidejének 2022. május
31. napjára történő módosításához hozzájárul és felkéri polgármester asszonyt a támogatási szerződés
módosításának megkötésére.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(9 igen, egyhangú)
(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)
10./ Szia-Helló67 Egyesület támogatási kérelme
Sz-168/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester
Deutsch László a bizottság tagja visszajött az ülésterembe.
Takács Máriusz: Azt gondolom, hogy nekünk, mint oktatással foglalkozó bizottságnak, nagyon fontos, hogy
támogassunk minden ilyen jellegű kezdeményezést. Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzunk az Sz168/2021. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról.
KOEN 90/2021. (XII.8.) sz.

Határozat
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2021. évi
költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, oktatási, egyházügyi és
Nemzetiségi feladatok” költségvetési előirányzatának terhére 200.000,- Ft támogatást nyújt a Szia-Helló 67
Egyesület részére, az Sz-168/2021. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kérelemben megjelölt „Lantos
Mihály: Lépéselőny tanulás módszertani program” költségeire és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés
megkötésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Baranyi Krisztina polgármester
(10 igen, egyhangú)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)
11./ Javaslat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 63/2021. (X.13.) számú
határozatának módosítására
Sz-169/2021. sz. előterjesztés
Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő
Takács Máriusz: Ez az irodalmi ösztöndíjról szól, a zsűrihez kapcsolódó módosításról van szó. Kérdés, észrevétel
nincs. Kérem, szavazzunk az Sz-169/2021. sz. előterjesztés határozati javaslatáról.
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KOEN 91/2021. (XII.8.) sz.
Határozat
A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és
Nemzetiségi Bizottság 63/2021. (X.13.) sz. határozatának 3.) pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3) a pályázatok a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő elbírálását megelőzően,
a beérkezett pályázati anyagokat 5 tagú szakmai zsűri előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a KOEN
bizottság számára. A szakmai zsűri tagjai közé az alábbi személyeket választja:
1. Spiró György
2. Erdős Virág
3. Sztarenki Pál
4. Fehér Renátó
5. Várhegyi András
A szakmai zsűri tagjai részére nettó 50.000,- forint/fő tiszteletdíjat állapít meg a hatályos költségvetési rendelet
3146. számú „Kulturális, oktatási, egyházügyi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor terhére.”
Határidő: 2021. december 8.
Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester
(7 igen, 3 tartózkodás)
(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)
Takács Máriusz: Köszönöm a bizottság tagjainak és a megjelent munkatársaknak a részvételét, az ülést 16.03
órakor bezárom. Zárt ülést rendelek el.
A 12. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások, a 92/2021. (XII.8.) sz. határozat a zárt ülésről készült
jegyzőkönyvben találhatóak.

k.m.f.
Takács Máriusz
elnök
Árva Péter
bizottsági tag

Herczeg Renáta
jegyzőkönyvvezető
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