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JEGvzoroľyv
amely készült Budapest Fővaľos III. keľülęt, Óbuda-Békásmegyeľ onkoľmanyzat Képviselő-

testületének Városfejlesztésĺ és Kłiľnyezetvédelmĺ Bizottsága 2022. oktĺĎbeľ Ż6-án
(szerđĺán) 16.15 órai kezdettel megtaľtott nyíIt üléséről.

(1033 Budapest, Fő téľ 3. I. em.21.)

Jelen vannak: Szkaliczki Tände
Gyepes.Ádám
Szabó Akos
Strenner Imľe
Csongľádi Jaĺlos
ZźIbő Attila
Faľagó Eva 

.
Tóth-Kalló Eva
Kovács Gerzson
Soltész-Pataki Emese
Balás Áaam

elnök,
elnökhelyettes,
bizottsági tag,
bizottsźryitag,
bizottsági tag,
bizottságitag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottsági tag,
bizottságitag,
bizottsĘitag,

Jelen vannak továbbá:
Czeg|édy Gergő
Burjan Ferenc
Puskás Péteľ
dr. Szegedi Gáboľ
Szécsi Zsolt
Czéko Gábor
Merkli Katalin
dľ. Sebők Zoltán
Czékő Gábor
Bekő Istvanné

alpolgĺĺrmester,
alpo1gármester,
képviselő,
a|jegy ző -igazgatási főosztźiyv ezeto,
főépitész,
Ógvľ iigyvezető igazgatő,

hatósági osńáIyv ezető,
igyvezető, OBVF'
jegyzőkönyv-vezeto.

Szkalĺczki Tünde bizottságĺ elniik: Szeretettel köszönt mindenkit a Vĺĺĺosfejlesztési és

Köľnyezetvédelmi Bizottság 2022. október 26-ai iilésén.
Megállapítja, hogy a Bizottság 11 fővel határozatképes, azülést 16.15 órakor megnyitja.
Felkéri Tóth-Kalló Éva bizottsági tagot amai jegyzőkönyv hitelesítéséľe, aki a felkéľést elfogadta.
Kén, szavazzaĺakTóth_Kalló Éva bizottsági tag jegyzőkönyv hitelesítő személyéľől.

Budapest Főváros III. Kerület, onuaa-ľékásmegyer Onkoľmányzat
Városfejlesztési és Ktirnyezetvédelmi Bĺzottságának

92 12022. (x. 26.) határozata

A Bizottság úgy hatríĺoz,hogy a mai üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjévé Tóth-
Kalló Éva bizotts ági tagot választja meg.
(Szavazott 11fő bizottsági tag: I1 igen, egłhangú)
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Szkaliczki Tůinde bĺzottságĺ elnłik: Kérdés, hozzászó|ás hiányában szavazásta teszi fel a
kiküldött meghívó szerinti napirendet.

Budapest Főváros III. Kerĺileto obuaa_ľokásmegyeľ onkormányzat
Váľosfejlesztésĺ és Ktiľnyezetvédelmĺ Bĺzottságának

93 l 2022. (x. 26.) határ ozata

A Bizottság úgy határoz, hogy a napiľendet azalábbiak szeńnt fogađja el:

NAPIREND:
l. A20l2Ol8. (VI. 26.) önkormźnyzatirendelet 1ÓsÉsz) átfogő módosítási tervi tartalmát

meghatĺĺľozőf oépítészif eljegyzésbemutatása
Előteľjesztő.: Czeglédy Gergő alpolgáľmester

2. DKÉsztervének paľtnerségi egyeztetésének lezáľása, dokumentáció megkü|dése az
állami fióépítésznek végső szakmai véleményezési szakaszlefolytatźlsa céljából
Előteľjesztőz Czeg|édy Gergő alpolgáľmester

3. Döntés a Települési Környezetvédelmi Progľam 2022 _2027 elfogadásáľól
Előterjesztő: Burj an Feľenc alpolgĺíľmester

4. Döntés az Euľopean City Facility pľojekt keľetében elkészült BeľuhŁási Koncepció
elfogadásaró1
Előterjesztő: Buľj an Ferenc alpolglírmester

5. Közútkezelőifeladatokkal kapcsolatos tulajdonosihozzájarulásra vonatkozó kérelmek
véleményezése
Előterjesztőz Czeg|édy Gergő alpolgĺĺrmester

6. Döntés tĺĺrsashĺŁi életveszély elhlíľítási pá|yźzatok eľedményéről és hatrĺridő módosítási
kérelmekről
Előterjesztő : Buľjan Feręnc alpolgármester

7. Döntés a ľÉR-KÖZ20I8 páIyźzatokTĺĺmogatási Szerződéseinek módosításaról
Előterjesztőz Czeglédy Geľgő alpolgármester

8. A ,,Római-paľt fenntartási/parti ftlvenygondozás'' tĺĺmogatására beékezett pályźnatok
elbírálása
Előterjesztő: Béľes Andľás alpolgiĺrmesteľ

9. Egyebek
(Szavazott 1I Jő bizottsógi tag: 1I igen, egłhangú)

Napírend 1. pontja: A 20/2018. (VI. 26.) önkormónyzati rendelet (oBEsZ) lútfogó módosítlÍsi
te m í ta ľta lmót me g h atór o zó főép ít ě s zi fe lj e gł zés b e m utatús a
E lőterjesztő: Czeglédy Gergő alpolgármesteľ

Szkalĺczkĺ Tĺĺnde bizottsági elniik: Kérdés' hozzźszőlás hiányában, felteszi szavazásra az
e l őterj e szté s hatfu o zati j avaslatát.
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Budapest F'őváros III. Kerület, Óbuda_ľokásmegyer Onkoľmányzat
Városfejlesztésĺ és Ktirnyezetvédelmi Bizottságának

9 412022. (x. 26.) határozata

A Bizottság úgy határoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek ,,a 20/2018. (W. 26.)
önkormltnyzatí rendelet @nÉsą ótfog.í módosíttts tervi tartalmdt meghatdľozlífőépítészi
feljegłzés bemutatósa" címuelőteľjesztés megtargya|ásátés képviselő-testületi előterjeszés
szeľinti tartalommal töľténő elfogadását.
(Szavazott 1I Jő bizottsági tag: 11 igen, egłhangú)

Napirend 2. pontja: nrÉsz tervének partnerségi egleztetésének lexórdsa, dokumentóció
me g k iildé s e az óll ami főé p í'té s zn e k v é g s ő s za k maí v é le mé ny ezé s í
s zakasz lefolytatds a célj líbó l
Előterjesztő: Czeglédy Geĺgő alpolgórmester

Szkaliczkĺ Tĺinde bizottságĺ elnök: Kérdés, hozzźszőlźts hianyában, felteszi szavazásra az
e lőteľj e sĺé s hatźr ozati j avaslatát.

Budapest Főváľos III. Kerůilet, Obuda_Békásmegyer onkormányzat Városfejlesztésĺ
és Kiiľnyezetvédelmi Bizottságának

95 12022. (x. 26.) batár ozata

A Bizottság úgy haténoz, hogy javasolja a Képviselő_testületnek a ,,DKÉ9Z tervének
partnerségí egłeztetésének leaÍrósa, dokumentóció megkiildése az dllami főépí,tésznek
végső szakmai véleményezésí szakasz leJolytatúsa céljlźból" címtĺ előteľjesztés
megfźrgyalását és képviselő_testületi előterjesztés szeľinti tartalommal töľténő elfogadását.
(Szavazott l I Jő bizottsági tag: 11 igen, egłhangú)

Napirend 3. pontja: Döntés a Telepiilésí Környezetvédelmi Program 2022 _ 2027 elfogaddslźľól
Előterjesztő: B uľjdn Ferenc alpolgórmester

Szkaliczki Tĺinde bizottságĺ elnłik megadja a szőt Puskás Péter képviselőnek.

Puskás Péter képviselő: az anyagot elfogadásra javasolja.
Kiaknazhatőtęrmá|vízforrásokľa gondoltak_e a III. kerület területén? Ha nincsenek ilyen forľások,
akkor kiaknĺŁni sem tudják, de amikor a Hivatalban dolgozott biztosan állítottĺák, hogy
voltalďvannak teľmálvíz források Csillaghegyen. Azállitástnem tudták bizonyítani. Kérdés, hogy
vizsgźůatszintjénkívĺĺnnak-eezze|f oglalkozni?

Szkaliczkĺ Tünde bizottsági elnök: megadja a szőt az előterjesztő Burján Feľenc
alpolgáľmesteľnek.

Buľján Ferenc alpolgáľmesteľ: a kérdést feltették a pľogľam készítőjének, hogy akár
geotermikus energiával kapcsolatban, akár termźlLvízzel kapcsolatban milyen lehetőségek vannak.
Eľdemleges adatokat nem tudott aďni, ezért nem szerepel az előter1esztésben.
Úgy gondolja, éľdemes lenne foglalkozni atémávaI' amennyiben a programba plusz adatot,
illetvę forrást tudnának beépíteni.
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Szkalĺczki Tĺinde bizottsági elniik: További kérđés, hozzászőlás hianyában, felteszi szavazásra
az előterj e szté s hatĺíľo zati j av as|atát.

Budapest Főváros III. Keľület, obuda_Békásmegyer OnkormányzatVárosfejlesztésĺ
és Kiiľnyezetvódelmi Bizottságának

96 12022. (x. 26.) határozata

A Bizottság úgy hatátoz, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a ,,Dijntés a TelepiilésÍ
Köľnyezetvěďelmí Progľam 2022 _ 2027 elfogadúslúról" címu előterjesztés megtargyalását
és a képviselő-testületi előterjesztés szerinti taľtalommal történő elfogadását.
(Szavazott 11 Jő bizottsógi tag: 1l igen, egłhangú)

Napirend 4. pontja: Döntés az European Cíty Facílíty projekt keretében elkésziilt BeruhóztÍsí
Ko ncepc ió e lfo gadús óró l
Előterj esztő: B urj dn Ferenc alpolgdľmester

Szkaliczki Tünde bĺzottságĺ elniik: megadja a szőt Puskás Péter képviselőnek.

Puskás Péter képviselő: az előterjesztést elfogadásľa javasolja és mindenkinek, akik dolgoztak
és menędzselték az anyagot köszönetet mond.
A Koncepcíő grandiőzus projektet vetít elő. Remélik, hogy tovább tudnak menni ęzen az úton és

találnak olyan forľásokat, amelyek majd segítenek a megvalósításban.
Mi alapján keľültek kiválasztásra ezek az pane|épületek, amelyek az anyagban szerepelnek?
Töľtént-e közvélemény-kutatás a III. kerületi panelépületek körében, hogy ki az, aki szívesen
csatlakozna?
Nem deriilt ki számaľa az anyagől, hogy ezęk a lakóközĺjsségek meg lettek-e keresve, valamit mĺáĺ
tudnak, vagy nem tudnak róla, vagy csak részben tudnak róla? Hogy źiI ez az egész?
Amennyiben ezek ahazak nincsenek ,,kőbe vésve'', akkor az lenne a kérése: akarnak-e nyitni a
tekintetben, hogy mások is csatlakozhassanak et'lhez?

Szkaliczki Tünde bizottságĺ elnök: megadja a szot Burján Ferenc alpolgáľmester úrnak.

Buľján Feľenc alpolgármesteľ: nagyon jő pá|yázati anyagról van szó. Azért választották ki
Ujpestet és Szentendrét, meľt az e|bítálásnál plusz pontot jelenthet.
A projektben szeľeplő beruhŁási dolgokat mindenképpen úgy szerették volna kihasználni és
megjeleníteni, hogy energetikai vonatkozásban előre tudjanak lépni.

Szkaliczkĺ Tünde bĺzottságĺ elntik: megadja aszőtCzékő Gábor igyvezeto igazgatő úľnak.

Czékő Gábor oľvr Kft. üg5rvezetője: volt egy szempontrendszer, az alapján történt a
kiválasztás. Egyrészt tömbösített helyszíneket kerestek Óbudĺán, és azokat a panelokat vették
figyelembe, ahol mĺĺľ korábban is volt erľe irányuló motiváció. A másik szempont szerint
egyeztettek a szolgźltatókkal, mivel mindenféle ha|őzati kapcsolódások vannak. Magát a
beruhĺŁási tervet, ha lesz rá foľrás egy kiviteli terv koveti majd ,,maga" a beruhŁás.
Megkérdezték a szolgáltatókat, a lakószövetkezetek képviselőit, bevonásľa keľültek.
A lakók nem keľültek bevonásra, tekintettel arra) hogy ęz még elég táv|ati cél. A
lakószövetkezetek, lakóközösségek vezetői tudnak rőla, azok, akik részt vesznek benne, és volt
egy szakéľtő eneľgetikus is a pľojektben, aki helyszínen szemĺevételezte a felmerült épületeket. A
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szakéľtő véůasztotta ki az épületeket. Ezen hźnom szempontľendszer alapján állt összę a
kiválasztott épületállomĺĺny.
Fontos tudni, hogy egyben a kiíró célja is, hogy ehhez később csatlakozni lehessen. Ha ez az aÍLyag

mindharom vezetés részéről elfogadásra kerĹil, akkor tervezętten lesz minden érdeklődó szźrnźra
egy infonap december elején, a GRAPHISOFT Paľkban.
A legfontosabb cél az,hogy eLlhez foľrásokat találjanak.

Szkaliczkĺ Tünde bĺzottságĺ elniik: ha ellehetetlenül az egyik épiilet bevonása, az aváIasz, hogy
módosítható.

Czékő Gábor oBvF Kft. ügrvezetőjez igen, így vaÍt' az nem lehętetleníti el a teljes pľojektet.
Be lehet lépni és ki lehęt szállni.

Szkalĺczki Tünde bizottságĺ elnök: megerősíti, hogy ez egy hatalmas beruhŁás, amit
üdvözölnek.
További kérdés, hozzászőlás hianyában, felteszi szavazásraaz előteľjesztéshatározati javaslatźń.

Budapest Főváľos III. Kerĺĺlet, obuda-Békásmeryeľ Váľosfejlesztési és

Ktirnyezetvédelmi Bizottságának

97 12022. (x. 26.) határozata

A Bizottság úgy hatĺĺľoz,hogy javasolja a Képviselő-testületnek a ,,Diintés az European
City Facilíty projekt keretében elkésziik Beruhózúsí Koncepció elfogadósóról" címu
előterjesaés megtaľgya|ásźń és a képviselő-testületi előterjesztés szeľinti tartalommal
töľténő elfogadását
(Szavazott 1I fő bizottsági tag: 1I igen, egłhangú)

Napiľend 5. pontja: Kijztűtkezelőífeladatokkal kapcsolatos tulajdonosí hoadjdrulósra
vonatkoaí kěrelmek véleményezése
Előterj esztő: Czeglédy Gergő alpolgdľmester

Szkaliczki Tĺinde bizottságĺ elnök: Kérdés, hozzászőlás hianyában, felteszi szavazásra a
kiegészített előterj esztés szerinti határozatij avaslatot.

Budapest Főváros III. Keľůilet, Obuda-Békásmegyer Városfejlesztési és

Köľnyezetvédelmĺ Bĺzottságának

98 12022. (X. 26.) határ ozat

A Bizottság úgy hatźtoz,hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt táblźnatban szeľepló
tulajdonosi hozzájarulásokkalkapcsolatos kérelmekĺe vonatkozó javaslatokkal egyetért.
Felelős: jegyző
Hatáľĺdő: döntést követő 30 nap
(Szavazott l1 Jő bizottsági tag: I1 igen, eg,lhangú)

Napirend 6. pontja: Dijntés tdrsashdzí életveszély elhórítdsí plÍIyózatok eredményéről és
h atdrídő módosítlźsi kérelmekről
Előterjesztő: B urjón Ferenc alpolgdrmester
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Szkalĺczki Tünde bizottsági elnłik: Kérdés, hozzászőIás hianyában, felteszi szavazásra az
előteľjesztés hatarozati javaslatát.

Budapest Főváros III. Keľĺilet, obuda_Békásmeryer VárosfejlesztésÍ és
Kiiľnyezetvédelmi Bizottságának

99 12022. (x. 26.) határozata

A Bizottság úgy hataľoz,hogy
1. a 1038 Budapest, Ezüsthegy ltca 26-28. szźmt alatti tĺĺľsashźnat 334.528 Ft vissza nem

téľítendő támogatásban részesíti, valamint felhatalmazza a Polgármesteľt a tĺĺmogatási
szerzodés a|źitásźra.

2. befogadjaa|034 Budapest, Zźlpor utca 14lB. szĺĺm alatti tlíľsashŁ kérelmét éshozzájźrul
a pályazati cél megvalósítási hatrĺľidejének 12 hónappal töľténő meghosszabbításźłloz,
azaz 2023. októbeľ 27. napjáig, valamint felhatalmazza a Polgźtrmesteľt a támogatási
szer zo dés módo s ításĺán ak aláir źsár a.

3. befogadjaa1034 Budapest, Bécsi út 110/A. száĺľ'a|attitáĺsasház kéľelmét éshozzájźrul
a pályźľ;ati cél megvalósítási hatĺíľidejének 12 hónappal történő meghosszabbításźůloz,
azaz 2023. októbeľ 27. napjźlig, valamint felhatalmazza aPo|gźlrmesteľt a támogatási
szer ző đés módo sítás rán ak a|áír ásźr a

Felelős: 1) - 3) Polgármester, Óbuda-Békásmegyer Varosfejleszto Nonpľoťrt Kft. vezetője
Határĺdő: 1) - 3) 2022. novembeľ 30.
(Szavazott 11 fő bizottsági tag: I I igen, egłhangú)

Napírend 7. pontja: Diintés a rÉn_roz 2018 pltlyltzatok Tómogatúsí Szerződéseínek
mlídosíttÍsóról
Előterj esztő: Czeglédy Geľgő alpolgdrmester

Szkaliczkĺ Tiinde bizottságĺ elntik: Kérdés, hozzźszőIás hiĺányában, felteszi szavaztsra az
e lőterj e szté s hatáľ o zati j avasl atát.

Budapest Főváros III. Kerĺilet, obuda_Békásmeryeľ Váľosfejlesztési és
Kiirnyezetvédelmi Bizottságának

l00 12022. (x. 26.) határ ozata

A Bizottság úgy hatríľoz,hogy

elfogadja a ľÉn_roZ 2018,,Kaszásdűlő utca - Szénĺskeľt utca menti közteľiiletek és
intézmények kĺizĺisségi célú fejlesztése, funkcióbővítése'' című projekt esetében a
Támogatási Szęrződésben rögzített, a kivitelezéslezáxźlsát követő szoft programokat, a
támogatás elszámolásttt, a szakmai és pénz:Ú;gyi zálrást is magában foglaló projekt
befejezési hataridejének 2022. december 15-éről, 20Ż3. december l5-éľe töľténő
módosítását, és felhataLmazza a Polgáľmestert a Támogatási Szerződés 1. számu
módosításĺínak aláítására, amely az alźiráskor az előteľjesztés 1. melléklete szerinti
tervezet szövegétől - annak lényeges hrtalmátnem érintve, önkormiínyzati &deket nem
séľtve - eltéľhet.
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2. elfogadja a TER_KOZ 2018 ,,Kiscelli kastély környezetének közösségi célú
rehabilitációjď'című projekt esetében Tĺámogatási Szeľződésben rögzített, a kivitelezés
|ezfuźlsźlt követő szoft programokat, atětmogatáts elszámoláséú, a szakmai és pénzügyi
ztlttlst is magában foglaló projekt befejezési hataľidejénęk 2022. decembeľ 15-éľől,
2023. december 15-ére töľténő módosítását, és felhatalmazza a Polgáľmestert a
Tĺámogatási Szeruódés 2. szźtmú módosításanak alźlírásfua, amely az a|źńrźskor az
előteľjesaés 1. melléklete szerinti tervezet szövegétől _ annak lényeges taľtalmát nem
éľintve, ĺinkormányzati éľdekęt nem séľtve _ eltérhet.
Felelős: 1.-2. Polgĺĺľmester
Határĺdő: 202Ż. október 31.

(Szavazott 11 Jłi bizottsági tag: I I igen, egłhangú)

Napirend 8. pontja: A,,Római-partfenntaľtdsí/partifiivenygondozlÍs" tdmogatdsóra
be ékezett p lÍly dzato k elbírólós a
Előterj esztő: Béres Anďrds alpolgórmester

Szkaliczkĺ Tůinde bizottsági elnök megadja aszőtGyepes Áaam képviselő úrnak.

Gyepes Áaĺm bĺzottsági tagz a füvenygondozźs alapvetően önkoľmanyzati feladat lenne.
Azonban ebben a nehézségekkel teli időszakban, a ftivenygondozásra elkülönített 10 MFt-ot
véleménye szerint át kellene csoportosítani, és a III. kerületi rezsitámogatás összegét kellene
megnövelniezze| a 10 MFt-tal.

Szkaliczki Tünde bizottságĺ elnłik azlenne tehát a javaslat, hogy most a ftivenygondozásra ne
adjanak a civil szeľvezeteknek pénzt, inkább a rezsitĺĺmogatásra ktiltsék el?
Ez most a beérkezett ajánlatok elbíľálása, amikor a pźiyazat kiírásra került, akkoľ még ez a
gondolat nem meľült fel.
Kéri fogalmazzameg Puskás Péter képviselő a módosító javaslatát.

Puskás Péter képviselő: a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ezt a l0 MFt-os
keretösszeget inkább a ľezsitámogatásra fordítsa és ne eľľe apályázatra, hiszen a Bizottság nem
teheti meg azt, hogy osztj a fęI ezt a péĺut, nem a Bizottság döntötte el, hogy ez a fonás
rendelkezésre áll, hanem a Képviselő-testület, akkor, amikoľ elfogadta a költségvetését. Ez
gyakoľlatilag egy költségvetést módosító javaslat lenne.

Szkalĺczki Tůinde bĺzottságĺ elniik: ez egy PTVB bizottsági hatásköľ, azt követőentźrgyalhatnźl
a Képviselő-testtilet, nem VKB hatásköľ.
Az a javaslat, hogy ne szavazzfü meg ahatźrozatot, hanem majd beterjesztésre kerül a PTVB
soron következő ülésére, hogy a 10 MFt kerüljön átcsoportosításra, ďe azért a holnapi testületi
tilésre behoznáa FIDESZ frakció.

Puskás Péter képviselő: nem. A testĺileti ĺilésen lesz egy módosító javaslatuk a költségvetés
targyalásakoľ, ahol foľľásként ezt jelölték volna meg, amiľőI akár a Képviselő-testület dönthetne.

Szkalĺczkĺ Tĺinde bĺzottsági elniik: Tóth-Kalló Évának adja meg aszőt.

Tóth_Kalló Éva bizottságĺ tagz jelzí, hogy nem kívan szavazni, mivel római-paľti érintettsége
van.
A ftiveny bérlését illetően az onkoľm źnyzatnakkötelezettsége van, anovényzet és a paľt ápo|ására
pénzt foľdít. Kérdezi,hogyan orvosolnfü ezt?
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Szkaliczki Tůinde bĺzottságĺ elnłik: tehát a módosító javaslat az, hogy ne támogassák az
előterjesztést.

Puskás Péteľ képvĺselő: igen.

Szkaliczki Tĺinde bĺzottsági elntik: javasolja, ne támogassĺĺk a módosító javaslatot.

Budapest Főváros III. Keľület, Obuda_Békásmeryer Városfejlesztésĺ és Kiirnyezetvédelmĺ
Bizottságának

101 12022. (x. 26.) határ ozata

A Bizottság úgy hattroz, hogy Puskás Péter képviselő javaslatát, miszerint 10 MFt kerüljön
a rezsitĺĺmogatáson átcsopoľtosításra, nem fogadja el
(Szavazott 10 fő bizottsági tag: 2 igen, Q nem)

Szkalĺczkĺ Tünde bizottságĺ elniik: ki az, aki az eredeti hatźrozatijavaslatot tźrnogatja?

Budapest Főváros III. Kerĺilet, obuda-Békásmegyeľ Váľosfejlesztésĺ és

Ktirnyezetvédelmi Bĺzottságának

102 12022. (x. 26.) hatáľ ozata

A Bizottság úgy hatĺĺľoz,hogy

1. tĺámogatási szerződés formájában bruttó 5.000.000,- Ft, azaz bruttó ötmillió forint
egyösszegrí, vissza nem téľítendő pľogram célú támogatást nyújt a Civilek a Római
Partért Egyesület részére.

2. tźlmogatási szerződés formájában bruttó 5.000.000,- Ft, azaz bruttó ötmillió forint
egyösszegiĺ, vissza nem térítendő, program célú tĺĺmogatást nyújt aTisztaDuna Egyesület
részére.

Felelős: Polgáľmester
Hatáľĺdő: 60 nap
(Szavazott I0 Jő bizottsági tag: 8 igen, 2 tartózkodás)

Szkalĺczki Tĺinde bĺzottsági elntik: További kéľdés, hozzászolźts hiĺĺnyában mindenkinek
megköszöni a munkáját, és az tilést 16.31 órakor bezĄa.

K.m.f

Tóth-Kalló Éva Tünde
j eryzőkönyv_hĺtelesítő elnök
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