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K I V O N A T 

Amely készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 2023. február 14-én 10 óra 15 perctől 

megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

94/2023. (II.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat az 1074 Budapest, Vörösmarty utca ./A számú Társasház 2023. február 20. 

napjára összehívott közgyűlés vonatkozásában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. az Önkormányzat 1234/10000 tulajdoni hányadának képviseletében hozzájárul ahhoz, 

hogy: 

a) A hatályos Alapító Okiratban a szintenkénti alaprajzon XXVIII. számmal jelölt 

összesen 12 m2 alapterületű mosókonyha megjelölésű ingatlan, amely 

természetben a 1074 Budapest Vörösmarty u. ./a. szám  alatti, az ingatlan 

nyilvántartásban a .. hrsz. alatt felvett társasházi ingatlan földszintjén  

helyezkedik el, a földszint 5. ajtó szám alatti lakással határosan M. Z. vevő 

részére ..,- Ft vételáron értékesítésre kerüljön, a megvásárolt ingatlan  a vevő 

tulajdonát képező  ../0/A/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanhoz csatolásra 

kerüljön. 

b) A hatályos Alapító Okiratban a szintenkénti alaprajzon  XXIX. sz. alatt jelölt 

összesen 7,14 m2 alapterületű közös wc megjelölésű ingatlan, amely 

természetben a 1074 Budapest Vörösmarty u. ./a. szám  alatti, az ingatlan 

nyilvántartásban a .. hrsz. alatt felvett társasházi ingatlan földszintjén  

helyezkedik el, a földszint 6. ajtó szám alatti lakással határosan P.-Z. G. vevő 

részére .. Ft vételáron értékesítésre kerüljön, a vevő tulajdonát képező  ../0/A/9 

hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanhoz csatolásra kerüljön. 

c) A hatályos Alapító Okiratban a szintenkénti alaprajzon   a XXXI. sz. alatt jelölt 

összesen 3,42 m2 alapterületű légudvar megjelölésű ingatlan, amely 

természetben a 1074 Budapest Vörösmarty u. ./a. szám  alatti, az ingatlan 

nyilvántartásban a ..hrsz. alatt felvett társasházi ingatlan I. emeletén  

helyezkedik el, az 1. emelet 2. ajtó szám alatti lakással határosan  Forever 

Pharma Kft. vevő részére .. Ft vételáron történő értékesítésre kerüljön, a vevő 

tulajdonát képező ../0/A/13 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanhoz csatolásra 

kerüljön.  

d) A hatályos Alapító Okiratban a szintenkénti alaprajzon  a XLV. sz. alatt jelölt 

összesen 9,77 m2 alapterületű közös wc megjelölésű ingatlan, amely 

természetben a 1074 Budapest Vörösmarty u. ./a. szám  alatti, az ingatlan 

nyilvántartásban a .. hrsz. alatt felvett társasházi ingatlan III. emeletén  

helyezkedik el, a 3. emelet 6. ajtó szám alatti lakással határosan B. A. vevő 

részére .. Ft vételáron értékesítésre kerüljön,  a vevő tulajdonát képező ../0/A/33 

hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanhoz csatolásra kerüljön.  

 

2. Hozzájárul ahhoz, hogy az értékesítés okán, a 1074 Budapest, Vörösmarty utca ./A 

számú Társasház Alapító okiratát módosítsák. 
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3. Felhatalmazza az Önkormányzat képviseletében eljáró meghatalmazottat, hogy a II. 

napirendi pontra (osztatlan közös tulajdon elidegenítése) az IGEN szavazatát adja le. 

4. Érvényes és eredményes szavazás esetén a Bizottság felhatalmazza Budapest Főváros 

VII. kerület Erzsébetváros Polgármesterét a határozat mellékletét képező Alapító okirat, 

valamint az adásvételi szerződések aláírására. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal.  

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda 

irodavezetője 

 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták.  
 

 

95/2023. (II.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat a tulajdonjog bejegyzéshez történő hozzájárulás tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a 620/2022. (IX.20) határozat hatályát 2023. 

május 31-ig meghosszabbítja. 

 

Felelős:  Niedermüller Péter polgármester 

Határidő:  2023. május 31. 

Végrehajtásért felelős: dr. Veninger Gyula Nándor Főépítészi és Vagyongazdálkodási Iroda 

irodavezetője 
 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták.  
 
 

96/2023. (II.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat V.G. B. bérleti jogviszony folytatásának tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1. hozzájárul ahhoz, hogy V.G. B. (születési név.., születési hely és idő: .. ..., anyja neve: 

.., szig.sz.: ..) a ../0/A/27 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1077 

Budapest VII. kerület, Wesselényi u. ... II. 2. szám alatti 2 szobás, az ingatlan-

nyilvántartás szerint 63 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati 

tulajdonú lakás vonatkozásában a bérleti jogviszonyt folytathassa, ezáltal 2022.04.21. 

napjától határozatlan időre a lakás bérlőjévé váljon.  
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2. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

 

3. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták.  
 
 

97/2023. (II.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat L. A. bérleti jogviszony folytatásának tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1. hozzájárul ahhoz, hogy L. A. (születési név: ..., születési hely és idő: .. .. anyja neve: 

.., szig.sz.: ..) a ../0/A/37 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1077 

Budapest VII. kerület, Izabella u. ... II. 29. szám alatti 2 szobás, az ingatlan-

nyilvántartás szerint 44 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati 

tulajdonú lakás vonatkozásában a bérleti jogviszonyt folytathassa, ezáltal 2022.10.30. 

napjától határozatlan időre a lakás bérlőjévé váljon.  

 

2. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

 

3. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták.  
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98/2023. (II.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat F. K. É. bérleti jogviszony folytatásának tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1. hozzájárul ahhoz, hogy F. K. É. (születési név: ., születési hely és idő:.. (.. ..., anyja 

neve: .. szig.sz.: ..) a ../0/A/20 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1077 

Budapest VII. kerület, Izabella u. ../B. II. 5. szám alatti 1 szobás, az ingatlan-

nyilvántartás szerint 28 m2 alapterületű, komfortnélküli komfortfokozatú 

önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában a bérleti jogviszonyt folytathassa, 

ezáltal 2022.12.25. napjától határozatlan időre a lakás bérlőjévé váljon.  

 

2. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

 

3. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták.  
 
 

99/2023. (II.14.) sz. PKB határozat 

- Ügyrendi indítvány elfogadásáról – 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy az 23. napirendi pont 1-4. határozati 

javaslatairól együttesen szavaznak. 

 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták.  
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100/2023. (II.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat F. M. bérleti szerződésének hosszabbítása tárgyában- 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy:  

1. hozzájárul ahhoz, hogy F. M. (szül. név: .. szül: ..., anyja neve: .., szem. ig. szám:..), a 

../0/A/9 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a, 1072 Budapest, Klauzál tér 

... I. em. 4. szám alatti, 1 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 22 m2 alapterületű, 

komfort nélküli komfortfokozatú lakás határozott időre, 5 éves időtartamra, a bérleti 

szerződés meghosszabbításra kerüljön 2028.02.28. napjáig.  

2. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

3. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták.  
 

101/2023. (II.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat Cs. H. N. bérleti szerződésének hosszabbítása tárgyában- 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy:  

1. hozzájárul ahhoz, hogy Cs. H. N. (szül. név: .., szül: ..., anyja neve: .., szem. ig. szám: 

..), a ../0/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a, 1076 Budapest, Verseny 

u. ... A. épület fsz. 2. szám alatti, 1 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 33 m2 

alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakás határozott időre, 5 éves időtartamra, 

a bérleti szerződés meghosszabbításra kerüljön 2028.02.28. napjáig.  

2. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

3. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták.  
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102/2023. (II.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat L. K. I. bérleti szerződésének hosszabbítása tárgyában- 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy:  

1. hozzájárul ahhoz, hogy L. K. I. (szül. név: .., szül: .., anyja neve: .., szem. ig. szám: ..), 

a ../0/A/39 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a, 1071 Budapest, 

Dembinszky u. .. 2. lph. I. 9. szám alatti, 1 és fél szobás, az ingatlan-nyilvántartás 

szerint 51 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakás határozott időre, 5 éves 

időtartamra, a bérleti szerződés meghosszabbításra kerüljön 2028.03.31. napjáig.  

2. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

3. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták.  
 
 

103/2023. (II.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat V. B. I. és B. J. bérleti szerződésének hosszabbítása tárgyában- 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy:  

1. hozzájárul ahhoz, hogy V. B. I.(szül: ..., anyja neve: .., szig.sz.: ..) és B. J. (szül: .. ..., 

anyja neve: .., szig.sz.: ..) a ../0/A/12 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 

1078 Budapest VII. kerület, Hernád u. ... fsz. 10. szám alatti, 1 szobás, az ingatlan-

nyilvántartás szerint 22 m2 alapterületű, komfortnélküli komfortfokozatú bérleményre, 5 

éves határozott időtartamra a bérleti szerződés megkötésre kerüljön 2028.02.29. napjáig. 

2. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

3. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
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A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták.  
 
 

104/2023. (II.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat B. L. és B. M. bérleti jogviszonyának rendezése tárgyában- 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy; 

1. hozzájárul ahhoz, hogy B. M. (szül: .., anyja neve: .., szig.sz.: ..) és B. L. (szül: ., anyja 

neve: .., szig.sz.: ..) a ../0/A/29 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1071 

Budapest VII. kerület, Dembinszky u. ... A. ép. III. 22. szám alatti, 2 szobás, az 

ingatlan-nyilvántartás szerint 56 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú 

bérleményre, határozott időre, 1 éves időtartamra, a bérleti szerződés megkötésre 

kerüljön 

 

2. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

 

3. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták.  
 
 

105/2023. (II.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat F. Gy. lejárt határozott idejű bérleti jogviszony rendezése tárgyában- 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy:  

1. hozzájárul ahhoz, F. Gy. (születési név: ..., szül: ..., anyja neve: .., szem. ig. száma: ..), 

a …/0/A/17 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1072 Budapest VII. 

kerület, Dob u. ... fsz. 16. szám alatti, 1 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 29 m2 

alapterületű, komfortos komfortfokozatú bérleményre, határozott időre, 5 éves 

időtartamra, a bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

2. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 



Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága 

 
 
 

3. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták.  
 
 

106/2023. (II.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat T. A. K. és T. P. lejárt határozott idejű bérleti jogviszony rendezése 

tárgyában- 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy:  

1. hozzájárul ahhoz, T. A. K. (születési név..., szül: ..., anyja neve: .., szem. ig. száma: 

..), és T. P.(születési név: .., szül: ..., anyja neve: Sz. N., szem. ig. száma: …),  a 

../2/A/28 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1074 Budapest VII. 

kerület, Dob u. ... IV. 28. szám alatti, 2 szobás, az ingatlan-nyilvántartás szerint 56 

m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú bérleményre, határozott időre, 5 éves 

időtartamra, a bérleti szerződés megkötésre kerüljön.  

2. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

3. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti 

szerződés nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti.  

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap  

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták.  
 
 

107/2023. (II.14.) sz. PKB határozat 

- Határozat T. A. és T. A. lejárt határozott idejű bérleti jogviszony rendezése tárgyában- 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi 

és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy: 

1. hozzájárul ahhoz, hogy T. A. (szül: ..., anyja neve: .., szem. ig. szám: ..), és T. A. (szül: 

..., anyja neve: .., szem. ig. szám: ..) az Izabella u. ..  II. emelet 36. sz. (hrsz.:../0/A/33) 
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alatti 1,5 szobás, nyilvántartásunk szerint 70 m2 alapterületű komfortnélküli lakásra, 

határozott időre, 5 éves időtartamra, a bérleti szerződés megkötésre kerüljön. 

2. A lakbér mértékét a Képviselő-testületnek a lakbér mértékét megállapító hatályos 

rendeletében foglaltaknak megfelelően kell megállapítani. 

3. Amennyiben a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül a bérleti szerződés 

nem kerül aláírásra, a jelen határozat hatályát veszti. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: határozat bérlő általi kézhezvételétől számított 45 nap 

Végrehajtásért felelős: dr. Halmai Gyula EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

A fenti határozatot a Bizottság tagjai egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) 

elfogadták.  
 
 
 

 

Kmf. 

Budapest, 2023. február 15. 

             Bónus Éva sk.                        

   a bizottság elnöke  

A kivonat hiteléül: 

 

    Vajda Eszter 

 jegyzőkönyvvezető 
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