
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. január 20-án 11.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Bagi Miklós tag

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3  fő van jelen), 
megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   27  /2014.     (I.   20  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. január 20-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés „A Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezési munkáinak és a 
szükséges kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
összefüggésben meghozandó döntésről

2. Előterjesztés A „Gyalogoshíd és a város felé való kapcsolódó lecsatlakozás kivitelezési 
munkáinak megrendelése ” elnevezésű  közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésről

3. Előterjesztés a „Lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark kivitelezési munkáinak 
megrendelése” elnevezésű  közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésről



Előterjesztő 1-3. napirendi pont: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-3. napirendi pont: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és közterületen történő fakivágásokról

5. Előterjesztés a Kossuth téri jégpálya jegyárainak módosításáról

Előterjesztő, előadó 4-5. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2014. január 20. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés „A Kossuth  tér  déli  része  környezetrendezési  kivitelezési  munkáinak  és  a 
szükséges  kiviteli  tervek  elkészítésének  megrendelése” elnevezésű közbeszerzési  eljárással 
összefüggésben meghozandó döntésről

dr. Borbás Zsuzsanna: A Kossuth tér déli térrész környezetrendezési munkáinak elvégzésére 
közbeszerzési eljárást indítottunk. Szerződést kötöttünk a nyertes ajánlattevővel  és a 
közbeszerzési eljárás folyamán született egy közbenső döntés a bizottság részéről, amelyben az 
egyik ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánította a bizottság, tekintettel arra, hogy a 
hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget. Miután ez a döntés megszületett – egyébként ez az ajánlat 
volt  a legkedvezőtlenebb az összes közül, tehát egyébként sem nyert volna elvileg –  a 
közbeszerzést lebonyolító cég jelezte az önkormányzatnak, hogy tévedtek, amikor arról értesítettek 
minket, hogy nem pótolta a hiányosságot, mert  hetekkel később találták meg, hogy tényleg 
beküldte a hiánypótlást, csak rossz iratanyagba fűzték le. Emiatt minket tévesen tájékoztattak 
arról, hogy nem nyújtott be hiánypótlást, viszont a bizottság már döntött, de ők saját 
hatáskörükben érvényessé „nyilvánították”, tehát a továbbiakban úgy kezelték az ajánlattevőt, 
mintha érvényes lenne az ajánlata, mert benyújtotta a hiánypótlást, így a tárgyalásra is meghívták, 
tehát semmilyen hátrányt nem szenvedett, a tárgyaláson azonban  nem kívánt megjelenni. Az 
eredeti ajánlatát fenntartotta, így semmiképp sem ő lett volna a nyertes ajánlattevő, de ezt 
mindenképpen rendezni kell, hogy nem volt érvénytelen az ajánlata.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  28/2014.  (I.  20.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága a  668/2013.  (VII.  10.)  számú  határozatát  módosítja,  és  annak  szövegét  egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva, 
mint a képviselő-testület 271/2013. (IV. 25.) számú határozata alapján indult, „A Kossuth tér déli 
része környezetrendezési munkáinak és a szükséges kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az eljárás 1. rész esetében a 
GARDEN Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.), a ZÖFE Kft. (1119.Budapest, Thán 
Károly u. 3-5.) és a LYRA FLORAE Kft. (2100 Gödöllő, Kühne E. u. 13.) ajánlattevők tekintetében 
az ajánlattevőkkel szemben kizáró ok nem áll fenn, alkalmasak a szerződés teljesítésére, így a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevőkkel 
megkezdhető a tárgyalás.



Határidő: 2014. január 21.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”

2./ napirendi pont 
Előterjesztés A „Gyalogoshíd és a város felé való kapcsolódó lecsatlakozás kivitelezési 
munkáinak megrendelése ” elnevezésű  közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésről

dr. Borbás Zsuzsanna: Itt is lezajlott egy közbeszerzési eljárás. Három ajánlat érkezett a Zagyva-
projekt keretében a híd elkészítésére. A legkedvezőbb ajánlattevő cég, az EB Hungary Invest Kft. 
sajnos a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, ezért az ő ajánlatát érvénytelennek kell 
nyilvánítani, viszont a második legkedvezőbb ajánlattevő minden feltételnek megfelel, ezért a H-A 
Hatvan Konzorciummal célszerű a szerződést megkötni. Amit ő adott ajánlati árat, az magasabb 
mint a becsült érték, de nem szükséges plusz forrás hozzárendelése, mert a pályázatban van annyi 
tartalék, hogy ezt a pályázati forrást meg tudjuk finanszírozni. Annyit még hozzátennék, hogy mi 
megkerestük a legkedvezőbb ajánlattevő képviselőit, hogy azért nem bánnánk, ha azt a 
hiánypótlást benyújtaná. Ő azt mondta, hogy nem fogja benyújtani, mert nem rendelkezik azokkal 
a dokumentumokkal, amiket kértek tőle, tehát nincs az a szakember, stb., úgyhogy ő ott úgymond 
visszakozott.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  29/2014.  (I.  20.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága  a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 479/2013. (VI. 27.)  számú határozatában „Gyalogoshíd és a város felé 
való  kapcsolódó lecsatlakozás  kivitelezési  munkáinak  megrendelése” elnevezésű  közbeszerzési 
eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy az EB Hungary Invest Kft. (1163 Budapest, Máté utca 8.) 
ajánlattevőnek az ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 74. § (1) bekezdés e) 
pontja  alapján  érvénytelennek  minősül,  tekintettel  arra,  hogy  az  ajánlattevő  nem  nyújtott  be 
hiánypótlást és ezáltal az ajánlata nem felel meg teljes mértékben az ajánlattételi felhívásban előírt 
feltételeknek.

Határidő: 2014. január 20. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  30/2014.  (I.  20.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága  a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 479/2013. (VI. 27.)  számú határozatában  „Gyalogoshíd és a város felé 
való  kapcsolódó lecsatlakozás  kivitelezési  munkáinak  megrendelése” elnevezésű  közbeszerzési 
eljárás  döntéshozója,  a  tárgyi  közbeszerzési  eljárás  tekintetében  nyertes  ajánlattevőnek a  H-A 
Hatvan Konzorcium (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.)  ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel 
arra,  hogy  az  ajánlattevő  érvényes  ajánlatot  tett,  alkalmas  mind  pénzügyi-gazdasági,  mind 
műszaki-szakmai  szempontból  a  szerződés  teljesítésére,  és  ajánlata  tartalmazza  a  tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
71.  §  (2)  bekezdés  a)  pontján  alapuló,  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó 
érvényes ajánlatot, azaz 244.148.466.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. január 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



3./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark kivitelezési munkáinak 
megrendelése” elnevezésű  közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésről

dr. Borbás Zsuzsanna: Ez  szintén a Zagyva-projekt, itt a kalandpark kivitelezésére írtuk ki a 
közbeszerzési eljárást. Egyetlen egy ajánlat érkezett, pedig sok mindenkit meghívtunk, aki szóba 
jöhet és kalandparkot csinál az országban. Az EB Hungary Invest Kft.,  csinálja jelenleg a múzeum 
kivitelezését, illetve a kastély restaurációs munkákat. Az ő ajánlata szintén jóval magasabb, mint a 
becsült érték, de ez is belefér a pályázati költségvetésbe, ezért célszerű vele megkötni a szerződést.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  31/2014.  (I.  20.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága  a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület  480/2013. (VI. 27.)  számú határozatában  „Lombkorona kalandpark és 
kerékpáros  kalandpark kivitelezési  munkáinak megrendelése” elnevezésű  közbeszerzési  eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az  EB Hungary 
Invest  Kft.  (1163  Budapest,  Máté  utca  8.)  ajánlattevőt  nyilvánítja,  tekintettel  arra,  hogy  az 
ajánlattevő  érvényes  ajánlatot  tett,  alkalmas  mind pénzügyi-gazdasági,  mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati 
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján 
alapuló,  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó  érvényes  ajánlatot,  azaz 
137.972.158.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. január 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és közterületen történő fakivágásokról

Papp István: Ez akácfa vagy tölgyfa?
Schósz Gabriella: Vegyes fák. A kollégium udvarán, a Balassi B. u. 3. szám alatt, ahol most a KLIK 
van, a homlokzat felújításra került, ott van három fenyőfa, ami csúnya, ezeket kellene kivágni. A 3-
as –  21. sz. főút csomópont kialakításával kapcsolatosan a NIF-el volt egyeztetés, ahol szintén 
szükséges jó pár fának a kivágása. A középső térrészen a Zrt. megkezdte a közszolgáltatási 
szerződés alapján a térnek a felújítási munkáit. Ott 6 db fát és 3 db cserjét szükséges kivágni, 
valamint a régi áruház körüli területnek a környezetrendezési munkáit is készítjük elő, ahol 
előreláthatólag 3 db fának a kivágására lesz szükség.
Marján János: Marad zöldfelület a városban?
Papp István: Lesz pótlás. 
Schósz Gabriella: Hasonlóan lesz a középső térrész is kialakítva, mint az északi térrész a hivatal 
előtt, ez a széles, burkolt felület megy át a másik részre. A Grassalkovich szobor áthelyezésre 
kerül, ott is a zöldfelületbe járófelületek lesznek kialakítva, de marad zöldfelület. 
Marján János: Marad, amíg le nem kövezzük az egészet.
Schósz Gabriella: Nem az egész lesz lekövezve, kb. az 1/3-a. Ezt főépítész úr javaslatára készítjük.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  32/2014.  (I.  20.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  a  képviselő-testület,  valamint  szervei 
szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  35/2010.  (XI.  26.)  önkormányzati  rendelet  6. 
melléklete  szerinti  átruházott  hatáskörében  eljárva  tulajdonosi  hozzájárulását  adja  az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2711 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Thurzó u. 16. 



szám  alatti  volt  Kollégium udvarán  álló  14  db  fa  kivágásához,  azzal a  feltétellel,  hogy  a  fák 
pótlásáról a beruházás befejezését követően gondoskodni kell.

Határidő: 2014. január 23. (kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság elnöke a Műszaki  és Városfejlesztési 
Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  33/2014.  (I.  20.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  a  képviselő-testület,  valamint  szervei 
szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  35/2010.  (XI.  26.)  önkormányzati  rendelet  6. 
melléklete  szerinti  átruházott  hatáskörében  eljárva  tulajdonosi  hozzájárulását  adja  az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2990 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Balassi Bálint út 
3.  számú épület  melletti  közterületen álló 3 db fenyőfa kivágásához,  azzal a feltétellel,  hogy a 
növények pótlása 3 db díszmeggy fa beültetésével történjen meg a Balassi Bálint úti közterületen.

Határidő: 2014. január 23. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság elnöke a Műszaki  és Városfejlesztési 
Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  34/2014.  (I.  20.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2633 hrsz.-ú, 2645 hrsz.-ú, 2632/1 hrsz.-ú, 2632/3 hrsz.-ú, 62/8 
hrsz.-ú, 477 hrsz.-ú, 510/4 hrsz.-ú, 2626/3 hrsz.-ú, 895/3 hrsz.-ú, 2628 hrsz.-ú, 2630/4 hrsz.-ú, 
2631/2 hrsz.-ú, 2630/5 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a 3. sz. főút –  21. sz. főút csomópont 
környezetében lévő fás szárú növények kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények pótlása a 
kivágással érintett területen belül 92 db fa beültetésével történjen meg.

Határidő: 2014. január 23. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Műszaki  és  Városfejlesztési 
Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  35/2014.  (I.  20.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2994/3hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Kossuth tér 
középső térrészen lévő 6 db fa és 3 db cserje kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 6 db 
gömbakác növény beültetésével a Hatvan, Teleki úti közterületen kerüljenek pótlásra. 

Határidő: 2014. január 23. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Műszaki  és  Városfejlesztési 
Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  36/2014.  (I.  20.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 5227/1 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Kossuth téri 



áruház előtti közterületen lévő 3 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 2 db hársfa 
növény beültetésével kerüljenek pótlásra, valamint 1 db gömbakác növény a Szent Mihály úti 
közterületen kerüljön elhelyezésre.

Határidő: 2014. január 23. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Műszaki  és  Városfejlesztési 
Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a Kossuth téri jégpálya jegyárainak módosításáról

Schósz Gabriella: A Média-Hatvan Kft. szerzett be oktató pingvineket, ezért célszerű ennek a 
bérlésére vonatkozóan bizottsági döntést hozni.
Papp István: Gyöngyösön is láttam ilyen pingvineket, ott is van egy kis jégpálya.
Marján János: Ne legyen már minden olyan, mint Gyöngyösön.
Papp István: Picike a gyöngyösi, nincs lefedve, de járnak azért elég sokan.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  37/2014.  (I.  20.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 783/2013. (X. 31.) sz. képviselő-testületi 
határozat felhatalmazása alapján a szervezők javaslatára a Hatvan, Kossuth téren 2013. november 
21-től üzemelő mobil műjégpálya használatával kapcsolatos jegyárakat 2014. január 20-tól az 
alábbiakkal egészíti ki:

Jegyek Hatvan Kártyával

Korcsolyaélezés 500,- Ft/pár 400,- Ft/pár

Oktatópingvin bérlése 200,- Ft/negyedóra 150,- Ft/negyedóra

Határidő: 2014. január 20. (jegyárak bevezetésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Műszaki  és  Városfejlesztési 
Iroda útján

Több napirendi  pont  nem lévén Papp István elnök megköszönte  a  jelenlévők részvételét  és  a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 11.20 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________    _________________________________
        Lestyán Balázs               Papp István

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
                     Bizottság tagja                        Bizottság elnöke        


