
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testulet
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag

JEGYZOKONYV

Kesziilt: A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 2022. marcius 21-
en (hetfb) 16.30 orai kezdettel a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal III. emelet 
300-as termeben megtartott 3. rendes uleserol

Levezeto elnok: Szarvas Koppany Bendeguz

Jelenlevo tagok: Camara-Bereczki Ferenc Miklos - alelnok
Tarcsay Tibor
Konczol David
Oszi Eva

Tavolmaradasat bejelentette: Dr. Ferencz Orsolya
Peto Balint

Ta vol: Dr. Szilagyi Demeter - alelnok 
Pap Denes

Jelenlevo meghivottak: Radai Daniel - alpolgdrmester, dr. Lennert Zsofia - a 
Varosilzemeltetesi es Zoldprogram Iroda vezetd-helyettese, Barta Ferenc - foepitesz. 
Vdrosepiteszeti Iroda, dr. Domjan Dorottya - a Jegyzoi Referatura jogi referense, Sztanek 
Endre - JGK Varosilzemeltetesi igazgatd, dr. Kiss Levente - jogi referens

Szarvas Koppany Bendeguz
Tisztelettel koszontom a megjelent bizottsagi tagokat, a meghivott vendegeket es valamennyi 
jelenlevot. A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Keriiletfejlesztesi, 
Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaganak 2022. evi 3. rendes iileset megnyitom. A 
torvenyessegi feladatokat a mai bizottsagi ulesen dr. Domjan Dorottya latja el. Kerem, a 
letszam megallapitasa erdekeben mindenki kapcsolja be a szavazogepet. A bizottsag tagjainak 
szama 9 to, jelen van 5 fd. Megallapitom, hogy a Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es 
Klimavedelmi Bizottsag hatarozatkepes. Tavolmaradasat bejelentette Peto Balint es Dr. 
Ferencz Orsolya. Igazolatlanul hianyoznak dr. Szilagyi Demeter es Papp Denes. A 
napirenddel kapcsolatban arrol tajekoztatom a tisztelt bizottsagot, hogy 2022. marcius 18-an a 
napirend IL2-es pontjahoz tartozo anyagot potkezbesitessel kaptak meg: Polgarmesteri 
tajekozlatb a lejdrt hatdrideju testtileti hatdrozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott 
polgarmesteri dontesek vegrehajldsarol, az elozd tiles ota tell fontosabb intezkedesekrol. a 
jelenldsebb esemenyekrol es az dtmenetileg szabad penzeszkbz dllomdny lekoleseroL A 

1



napirend megszavazasa kovetkezik. A bizottsag vita nelkul egyszeru tobbseggel hataroz.
Inditsuk a szavazast.
A napirendet egyhanguan elfogadtuk.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

27/2022. (HI. 21.) sz. hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy az alabbi 
napirendet fogadja el:

Napirend

I. Atruhazott bizottsagi hataskbru eloterjesztesek
(irasbeli eldterjesztes)

1. Javaslat az intezmenyek reszere kiirt „Komposztlada-program" palyazati 
felhivasara erkezett palyazatok elbiralasaval kapcsolatos dontesek 
meghozatalara
Eldterjesztd: Szarvas Koppdny Bendeguz - kepviseld, KKKB - bizottsagi elnok

2. Javaslat dontesek meghozatalara a JOKESZ feliilvizsgalati 
dokumentaciojaval kapcsolatban erkezett velemenyekrol
Eldterjesztd: Barta Ferenc - foepitesz

II. Kepviselo-testuleti eloterjesztesek velemenyezese
(Irasbeli eloterjesztesek)

1. Javaslat kornyezet- es klimavedelmi targyu palyazatok kiirasara
Eldterjesztd: Dr. Eross Gabor - alpolgdrmester, Camara-Bereczki Ferenc - 
kepviseld, VB - bizottsagi elnok, Szarvas Koppdny Bendeguz - kepviseld. KKKB - 
bizottsagi elnok

2. Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az 
elozb ules ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es 
az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol
Eldterjesztd: Piko Andras - polgarmester POTKEZBESITES

Napirend 1.1. pontja:

Javaslat az intezmenyek reszere kiirt „Komposztlada-program" palyazati felhivasara 
erkezett palyazatok elbiralasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara
Eldterjesztd: Szarvas Koppdny Bendeguz - kepviseld, KKKB - bizottsagi elnok



Szarvas Koppany Bendeguz
Kerdezem, hogy van-e barkinek kerdese vagy hozzaszolasa? Jelentkezik Konczol David 
kepviseld ur, parancsoljon!

Konczol David
Koszonom szepen, elnok ur. Nagyon jo latni, hogy vegre kozintezmenyek is palyazhatnak 
ene. Es meg nagyobb orom azt latni, hogy sok koznevelesi es kozoktatasi intezmeny 
palyazott, mint peldaul a Molnar Ferenc Ket Tanitasi Nyelvu Altalanos Iskola, akik amugy 
alapvetden mar akkor probaltak palyazni, amikor meg csak a lakossag iranyaba volt nyitva. 
Remelem, jol fogjak hasznalni ezek az intezmenyek a komposztladakat. Koszonom.

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen. Figyelmeztetek mindenkit, hogy nem mindenkinek olyan teli a tiideje, 
mint nekem, ugyhogy mindenki a mikrofonba beszeljen. Camara-Bereczki Ferenc kepviseld 
jelentkezik szolasra, es utana majd Satly Balazs.

Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Koszonom szepen, elnok ur. Oriilok, hogy vegre kozintezmenyek is palyazhatnak. A jovdre 
vald tekintettel, amirol mar beszeltunk korabban - ebben a korben is es mas korben is -, hogy 
a 100-as hazak zold udvaraira iden szanunk 20.000.000 Ft-ot. Ebbol 10 vagy 11 100-as haz 
zold udvara ujulhat meg, es szeretnem kemi a Hivatalt es a JGK-t is, hogy ezekre a zold 
udvarokra majd a jovoben, amennyiben a lakok is szeretnek, helyezziink ki komposztladakat, 
es a kovetkezo evben pedig tervezziik be majd a koltsegvetesbe a tovabbi 100-as hazak zold 
udvaraira a komposztladakat, amennyiben a lakok szeretnenek. Nagyon fontos, hogyha a 
lakok szeretnek es hasznalni is fogjak. Koszonom szepen.

Szarvas Koppany Bendeguz
Koszonom szepen. Teljesen jo hozzaszolas es abszolut egyetertek vele, annak fenyeben 
plane, hogy az elmult hetekben kezdte meg a JGK peldaul a Muvesztelep kerteszeti 
felujftasat, ahol rengeteg komposzt kepzodott eddig es fog is majd. Szoval oda is jol fogjonni 
egy komposztlada, csak meg kell talalni a megfelelo modjat, hogy a legkevesebb 
biirokraciaval sajat magunknak megiteljuk a sajat komposztladainkat. Satly Balazs kepviseld 
urnak szeretnek szot adni.

Satly Balazs
Oromteli, hogy egy ujabb sikeres palyazat eredmenyerol donthet ez a Bizottsag. Szeretnem 
csak arra felhivni a figyelmet, hogy milyen meltanytalan, lekicsinyld, a jozsefvarosiakat, 
valamint a klimavedelmet semmibe vevo magatartast tanusitott a jozsefvarosi Fidesz, Sara 
Botond emberei akkor, amikor ezeket a palyazatokat utjara inditottuk, es tettek meg ezt az 
osszes kepviselo-testiileti iilesen, amelyik errol szdlt. Azt, hogy ezek a jozsefvarosi 
politikusok semmibe nezik a valasztoikat, illetve az onkormanyzati munkat az is jol 
prezentalja, hogy a mai bizottsagi iilesen sem jelentek meg, amikor ilyen fontos donteseket 
hozunk. Szerintem ez felhaborito. Koszonom szepen.

Szarvas Koppany Bendeguz
Egyetertek kepviseld urral. Korabban problemaztak, hogy nincsen atruhazott hataskore a 
bizottsagnak. Lett atruhazott hataskdr, de nem jottek a fideszesek. Mondjuk, szerintem jo 
dealt kotottiink. Tovabbi hozzaszolo hianyaban a napirendi pontot szavazasra bocsatom. A 2 
pontbol allo hatarozati javaslathoz egyszeru tobbseg szukseges. Kerem, hogy inditsuk a 
szavazast. Megallapitom, hogy a hatarozatot egyhanguan elfogadta a Bizottsag. Koszonom 
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szepen. Tovabbi komposztladak keriilnek a boldog komposztalok tulajdonaba vagy 
felhasznalasaba.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiietenek 
Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga

28/2022. (HI. 21.) sz. hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartdzkodas szavazattal)

a "Komposztlada-program intezmenyek reszere" targyaban benyujtott palyazatokrol

A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. ervenyesnek mindsiti az eloterjesztes 1. szamu mellekleteben felsorolt palyazatokat
2. felkeri a polgarmestert, hogy intezkedjen a komposztladak beszerzeserol, illetoleg az 1. 

szamu melleklet szerinti nyertes palyazdk reszere torteno atadasanak lebonyolitasarol.

Felelds: polgarmester
Hataridd: 1. pont: 2022. marcius 21.

2. pont: 2022. aprilis 30.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Keriiletgazdalkodasi Ugyosztaly 
Varosuzemeltetesi es Zoldprogram Iroda, JGK Zrt.

Napirend 1.2. pontja:

Javaslat ddntesek meghozatalara a JOKESZ feliilvizsgalati dokumentacidjaval 
kapcsolatban erkezett velemenyekrol
Eloterjeszto: Barta Ferenc - foepitesz

Szarvas Koppany Bendeguz
Megneztem, szamos velemeny erkezett, szamos beepitesre keriilt, mindegyikhez alapos, 
szakmailag igenyes indoklas szuletett - akar elfogadasra keriilt, akar nem. En nagyon briilok 
neki, hogy ezt a kort is letudtuk eredmenyesen, es most erre az eredmenyessegre tesszuk fel a 
pontot. Kerdezem, hogy van-e barkinek kerdese vagy hozzaszolasa? Nincsen, akkor a 
napirendi pontot szavazasra bocsatom. A 4 pontbol allo hatarozati javaslathoz egyszeru 
tobbsegre van sziikseg. Inditsuk a szavazast. A Bizottsag 5-bdl 5 igen szavazattal egyhangiian 
elfogadta a hatarozatot.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiietenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga

29/2022. (III. 21.) sz. hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

a JOKESZ feliilvizsgalati dokumentacidjaval kapcsolatosan beerkezett velemenyekrol
A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag ugy dont, hogy

1. az eloterjesztes 2. melleklete szerinti 26, 62, 93, 105-107. szamu velemenyt 
reszben elfogadja az eloterjesztes 2. melleklete szerinti, javaslatokra adott 
valaszoknak megfelelben.
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2. az eldterjesztes 2. melleklet szerinti 28, 33, 51, 58, 61, 94, 97. es 103. szamu 
velemenyt elutasitja az eldterjesztes 2. melleklete szerinti, javaslatokra adott 
valaszoknak megfeleloen.

3. az eldterjesztes 2. mellekleteben talalhatd, az 1. es 2. pont felsorolasaban nem 
szereplo veieinenyeket elfogadja.

4. lezarja a JOKESZ felulvizsgalati dokumentaciojaval kapcsolatos velemenyezesi 
szakaszt.

Fclelbs: polgarmester
Hataridd: 2022. marcius 21.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Varosepiteszeti Iroda

H^KjepviseKHtestuletijek^^
(irdsbeli eldterjesztes)

Napirend II.l. pontja:

Javaslat kornyezet- es klimavedelmi targyu palyazatok kiirasara
Eldterjeszlo: Dr. Erdss Gabor - alpolgarmester, Camara-Bereczki Ferenc - kepviseld, VB - 
bizottsagi elnok, Szarvas Koppany Bendeguz - kepviseld, KKKB - bizottsdgi elnok

Szarvas Koppany Bendeguz
Ez egy kepviseld-testuleti eldterjesztes lesz, amit a Bizottsag most fog javasolni a testuletnek 
megtargyalasra es esetleg elfogadasra. Mivel majd a palyazatot magat a kepviselo-testulet 
fogja kiimi, roviden dsszefoglalom - legyen meg a jegyzokonyvben, bar nagyjabol mind 
tisztaban vagyunk a tenyekkel kapcsolatban. Kulbn kiemelnem, hogy itt most egy hatarozattal 
2 palyazatot irunk ki. Az egyik az udvarzolditesi palyazati csomag, ami 6 modulbol all. 
Bannilyen kombinacioban palyazhatnak a tarsashazak. Tarsashazankent legfeljebb 1.500.000 
Ft-ra. A Hivatal ragaszkodott a minimum 20%-os onreszhez, ami valahol ertheto is, illetve itt 
kiilon szeretnem kiemelni, hogy ez mar a 3. alkalom, ha jol tudom, hogy kiirjuk ezt a 
palyazatot, es orommel jelenthetem, hogy eddig mindig mukodott az a gyakorlat, hogy 
amelyik palyazo az aktualis palyazatba nem fert be, az a kovetkezo evben kiirt palyazatnal 
elonnyel indult, es oda mindig befertek. Ugyhogy mindenkinek, aki ezen a palyazaton majd 
nem fer be, az a javaslatom, hogy ne hagyja el dket a remeny, mert a kovetkezo evben 
mindenkeppen elonnyel fognak indulni, es tartsak fenn a lelkesedest. A masik palyazat a 
kerekpar-palyazat, amivel legalabb 12 honapja keruleti tartdzkodasi hellyel rendelkezo es 
hallgatdi vagy tanuloi jogviszonnyal rendelkezo keruleti polgarok tamogatast kaphatnak 
bicikli vetelre. Megkerdezem, hogy van-e barkinek ehhez meg hozzaszolasa vagy kerdese? 
Akkor jol elmondtam, oriilok. A napirendi pontot szavazasra bocsatom. Kerem, hogy inditsuk 
a szavazast.
A Bizottsag egyhanguan elfogadta a hatarozati javaslatot.

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

30/2022. (III. 21.) sz. hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)
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A Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek 
az eldterjesztes megtargyalasat.

Felelos: Polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testiilet 2022. marcius 28-i ulese

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Jogi es Szervezesi Ugyosztaly Szervezesi 
Iroda

Napirend IL2. pontja:

Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a veszelyhelyzet 
idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo iiles ota tett 
fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrdl es az atmenetileg szabad 
penzeszkoz allomany lekoteserol
Eldterjesztd: Piko Andras -polgarmester

Szarvas Koppany Bendeguz
Ez az eldterjesztes erkezett pdtkezbesitessel marcius 18-an. Egyszeru tobbseg sziikseges 
hozza. Kerdezem, hogy van-e barkinek hozzaszolasa vagy kerdese? Ugy latom nincsen. 
Akkor ezt a napirendi pontot is szavazasra bocsatom. Koszonom szepen. A Bizottsag 
egyhanguan elfogadta.

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
Keriiletfejlesztesi, Kbrnyezet- es Klimavedelmi Bizottsaga 

31/2022. (HI. 21.) sz. hatarozata 
(5 igen, 0 nem, 0 tartozkodas szavazattal)

A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek 
a tajekoztato tudomasul vetelet.

Felelos: Polgarmester
Hataridd: a Kepviselo-testiilet 2022. marcius 28-i ulese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jogi es Szervezesi Ugyosztaly Szervezesi 
Iroda

Szarvas Koppany Bendeguz
A napirendi pontok targyalasanak vegere ertiink. Az iiles vegen a bizottsag tagjai a bizottsag 
hataskorebe tartozo tigyekben a jegyzotol es a bizottsag elnoketol felvilagosftast kerhetnek. 
Jelentkezik Konczdl David. Megadom a szot kepviselo umak.

Konczol David
Koszonom szepen, Elnok ur. En nem kerdest vagy felvilagosftast szeretnek kemi, csak 
szeretnek mindenkit meghivni pentek 1 orara a Mikszath terre. Megujitjuk a Mikszath ter 
novenyzetet es kozossegi iiltetes keretei kozott fogjuk ezt megtenni. Mindenkit sok szeretettel 
varunk a JGK-val ^s a kornyezo lakokkal illetve vallalkozokkal. Koszonom szepen.
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Szarvas Koppany Bendeguz
Koszdnom szepen, kepviseld ur. Az uzenetre valo tekintettel eltekintek attol, hogy ez nem 
kerdes volt, inert jo az iizenet. Tarcsay Tibor szinten jelentkezik felvilagositas-keresre.

Tarcsay Tibor
Koszdnom szepen. Nekem Radai Daniel alpolgarmester urhoz lenne egy kerdesem. Az 
nagyon kiraly, hogy a mikromobilitasi pontok elkezdtek felepulni igy szerte a keruletben. 
Ezeknek a konkret, szankciokkal terhelt beinditasa mikorra varhato?

Szarvas Koppany Bendeguz
Valaszadasra megadom a szot Radai Daniel alpolgarmester umak.

Radai Daniel
A hetfore athelyezett testtiletin lesz ez az eldterjesztes es dontes.

Szarvas Koppany Bendeguz
Bizony, ugy meg lesz szavazva, mint a szel. Akkor nem latok tovabbi felvilagositas-kerest, 
ugyhogy megkoszonom a bizottsagi tagok munkajat. Az ulest 16 ora 50 perckor bezarom. 
Kerem, hogy aki meg nem tette meg, az irja ala a jelenleti ivet, vagy kiilonben igazolatlan
hianyzonak minbsul.

I k-K

Szarvas Koppany Bendeguz 
KKKB elndke

Camara-Bereczki Ferenc Miklos 
KKKB alelnoke

A jegyzokonyvet keszitette:

A jegyzokonyv melleklete: Szavazasi lista
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Melieklet

SZAVAZASI LISTA
Keruletfejfesztesi, Kornyezet- es KHmavedelmi Bizottsag ulese

2022.03.21.

Szavazas eredmenye
Ideje: 2022. marcius 21. 16:40
Tipusa: Nyilt
Hatarozat 27 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend

Eredmenye Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Camara- Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Konczol David Igen -
Oszi Eva Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz igen -
Tarcsay Tibor Igen -
Dr. Ferencz Orsolya Tavol -
Pap Denes Tavol -
Peto Balint Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje: 2022. marcius 21. 16:44
Tipusa: Nyflt
Hatarozat 28 Elfogadva
Egyszeru

Targya: Napirend 1.1. pontja: Javaslat az intezmenyek reszere kiirt
„Komposztlada-program" palyazati felhivasara erkezett palyazatok 
elbiralasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Camara- Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Konczol David Igen -
Oszi Eva Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz Igen -
Tarcsay Tibor Igen -
Dr. Ferencz Orsolya Tavol -
Pap Denes Tavol -
Peto Balint Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa: 
Hatarozat
Egyszeru

2022. marcius 21. 16:45
Nyilt
29 Elfogadva

Targya: Napirend 1.2. pontja: Javaslat dontesek meghozatalara a JOKESZ
felulvizsgalati dokumentaciojaval kapcsolatban erkezett 
velemenyekrol

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Camara- Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Konczol David Igen -
Oszi Eva Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz Igen -
Tarcsay Tibor Igen -
Dr. Ferencz Orsolya Tavol -
Pap Denes Tavol -
Peto Balint Tavol -
dr. Sziiagyi Demeter Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tfpusa:
Hatarozat
Egyszeru

2022. marcius 21. 16:47
Nyilt
30 Elfogadva

Targya: Napirend 2.1. pontja: Javaslat kornyezet- es klimavedelmi targyu
palyazatok kh'rasara

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen
Megjegyzes:

9 100.00

FrakcioNev Voks
Camara- Bereczki Ferenc Miklos Igen
Konczol David Igen -
Oszi Eva Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz Igen -
Tarcsay Tibor Igen -
Dr. Ferencz Orsolya Tavol -
Pap Denes Tavol -
Peto Balint Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
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Szavazas eredmenye

Ideje:
Tipusa: 
Hatarozat
Egyszerii

2022. marcius 21.16:48
Nyllt
31 Elfogadva

Targya: Naptrend 2.2. pontia: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju
testuleti hatarozatok es a veszelyhelyzet idejen meghozott 
polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo ules ota tett 
fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az 
atmenetileg szabad penzeszkoz allomany lekoteserol

Eredmenve Voks: Szav% Ossz%
Igen 5 100.00 55.56
Nem 0 0.00 0.00
Tartozkodik 0 0.00 0.00
Szavazott 5 100.00 55.56
Nem szavazott 0 0.00
Tavol 4 44.44
Osszesen 9 100.00

Nev Voks Frakcio
Camara- Bereczki Ferenc Miklos Igen -
Konczol David Igen -
Oszi Eva Igen -
Szarvas Koppany Bendeguz Igen -
Tarcsay Tibor Igen -
Dr. Ferencz Orsolya Tavol -
Pap Denes Tavol -
Peto Balint Tavol -
dr. Szilagyi Demeter Tavol -
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