
J e g y z ő k ö n y v  
 

Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február28.-án, az 

önkormányzat házasságkötő termében 13 órai kezdettel megtartott,soron kívüli 

nyilvánosüléséről.  

 

Jelen vannak: Péntek László polgármester, Dr. Mohr Tamás alpolgármester,Takácsné Illés 

Henriett, Péntek Vinceés Liber János képviselők, valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak 

közüldr. Varga Katalin jegyző. 

 

Távol (igazoltan): Talián Bálint Attila és Gyöngyösi Norbert képviselők. 

 

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a7 fős testület 5 tagja jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

 

Anapirendi javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2018. (II. 28.) 

önkormányzati határozata az ülés napirendjéről: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ Az önkormányzat önköltségszámítási szabályzatának módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ A „Kulturális turizmus fejlesztése Segesden” elnevezésű pályázat II. körös 

közbeszerzési eljárásának megindításához szükséges döntések meghozatala. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ Segesd Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 5./ Egyéb ügyek. 

 

 

1./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés nincs. 

 

Péntek Vince a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnöke 

 

Bizottsága az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítását megtárgyalta és az 

előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 
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Liber János az Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke 

 

Bizottsága is megtárgyalta a 2017. évi költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-

tervezetet és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármester a módosító rendeletet szavazásra bocsátja. A módosító rendelet elfogadására 

vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadva megalkotja a jegyzőkönyv mellékletét képező következő rendeletet: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  

9/2017. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

2./ Az önkormányzat önköltségszámítási szabályzatának módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a szabályzat módosítására azért került sor, 

mivel igény merült fel arra, hogy a művelődési ház nagytermét lakodalom tartására adja 

igénybe az önkormányzat. Kiemeli, hogy ennek igénybevételi díja 30.000 Ft lenne a 

módosítás értelmében. A polgármester az írásos határozati javaslatot szavazásra bocsátja.  

 

Kérdés nincs. 

 

Hozzászólások: 

 

Péntek Vince képviselő javasolja, hogy fűtési szezonban 35.000 Ft legyen a használati díj, és 

fűtés nélküli időszakban legyen 30.000 Ft. 

 

A polgármester felkéri a testületet a módosító javaslatról való döntésre. 

 

A polgármester a Péntek Vince képviselő által javasolt módosítást szavazásra bocsátja, melyet 

a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogad. 

 

A polgármester a módosító javaslat elfogadása után az így módosított önköltségszámítási 

szabályzatot bocsátja szavazásra, melyet a testület ugyancsak 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2018. (II. 28.) 

önkormányzati határozata szabályzat módosításáról. 
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Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt önköltségszámítási szabályzatát a 

jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

3./ A „Kulturális turizmus fejlesztése Segesden” elnevezésű pályázat II. körös 

közbeszerzési eljárásának megindításához szükséges döntések meghozatala. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 

 

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázatban 

szereplő bor- és pálinkaház felújításához valamint az interaktív parkhoz tartozó mosdó és út 

kialakításához kapcsolódóan elkészültek a végleges kiviteli tervek, melyek a közbeszerzési 

eljárás alapját képezik. Kiemeli, hogy ebben a pályázatban ez a második közbeszerzési 

eljárás. Javasolja a jegyzőkönyv mellékleteként szereplő kiviteli tervek elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólásnincs. 

 

A polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja, melyet a testület 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadvaa következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2018. (II. 28.) 

önkormányzati határozata kiviteli tervek elfogadásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-

00005 számú, „Kulturális turizmus fejlesztése Segesden” című projekt megvalósítása 

kapcsán a 7562 Segesd, Teleki utca 2. (483/1 hrsz.) szám alatti Interaktív Parkhoz 

tartozó mosdóblokk, parkoló és út építéskiviteli tervdokumentációját a jegyzőkönyv 

melléklete szerint elfogadja. 

 

2./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-

00005 számú, „Kulturális turizmus fejlesztése Segesden” című projekt megvalósítása 

kapcsán a Segesd Zártkert 2399 helyrajzi számon lévő Bor- és Pálinkaház bővítésének, 

fejlesztésénekkiviteli tervdokumentációját a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

A polgármester a döntés meghozatalát követően javasolja a közbeszerzési eljárás 

megindítására vonatkozó döntések meghozatalát.  

 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2018. (II. 28.) 

önkormányzati határozata közbeszerzési eljárás megindításáról. 
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1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-

00005 kódszámú, „Kulturális turizmus fejlesztése Segesden” elnevezésű pályázat 

részeként, „Építési beruházások a TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005. számú pályázat 

során II. ütem” címmel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) 

bekezdése alapján, a mellékelt, eljárást megindító felhívással közvetlen ajánlattételi 

elhívással indított nyílt közbeszerzési eljárást indít. 

 

2./ A képviselő-testület megállapítja, hogy a 7562 Segesd, Teleki utca 2. (483/1 hrsz.) 

szám alatti Interaktív Parkhoz tartozó nyilvános mosdóblokk, parkoló- és út 

építéstekintetében a támogatási szerződés szerinti fedezet nettó 21.177.165 Ft; a Segesd 

Zártkert 2399 helyrajzi számon lévő Bor- és Pálinkaház bővítése, fejlesztésetekintetében 

a támogatási szerződés szerinti fedezet nettó 16.611.023 Ft. 

 

3./ A képviselő-testület elfogadja a jegyzőkönyv melléklete szerinti ajánlattételi 

felhívást, és az egyéb közbeszerzési dokumentumokat (vállalkozási szerződés 

tervezete). 

 

4./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Építési beruházások a 

TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005. számú pályázat során II. ütem” tekintetében a 

közvetlen ajánlattételi elhívással indított nyílt közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát 

az alábbi összetételben és minőségben választja meg: 

1. dr. Varga Katalin – elnök (jogi szakértelmet biztosító személy) 

2. Dr. Dráb Iván Zsolt– közbeszerzési szakértelmet biztosító személy 

3. Sára Erika – pénzügyi munkatárs 

4. Hajdú Tibor – műszaki ellenőr 

 

5./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Építési beruházások a 

TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005. számú pályázat során II. ütem” tárgyban a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) bekezdése alapján, a 

mellékelt, eljárást megindító felhívással közbeszerzési eljárást indít, melyre az alábbi 

ajánlattevőket hívja meg: 

 

GenerÉp-Terv Kft.    7545 Nagykorpád, Petőfi utca 24. 

Bagó és Társa Kft.    7500 Nagyatád, Somogyszobi utca 25/A. 

Könnyű-Ép Kft.    7562 Segesd, Teleki utca 13. 

VAR-ATT Kft.    7570 Barcs, Gárdonyi Géza utca 2. 

Szakonyi Építész Iroda Kft.    7500 Nagyatád, Szabadság tér 7/D. 

Kronell Kft.    7500 Nagyatád, Dózsa Gy. utca 100. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

4./ Segesd Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

Kiegészítés: 
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Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közbeszerzési eljárás 

megindításához szükség van az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására. 

Javasolja az előterjesztés szerinti közbeszerzési terv elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a képviselő-

testület a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének53/2018. (II. 28.) önkormányzati 

határozata a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 

közbeszerzési tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

  A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége 

  CPV kód 

Irányadó 

eljárásre

nd 

  Terveze

tt 

eljárási 

típus 

 Időbeli ütemezés 

Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére? 

 az eljárás 

megindítá

sának, 

illetve a 

közbeszer

zés 

megvalósí

tásának 

tervezett 

időpontja 

 szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

vagy a szerződés 

időtartama 

I. Árubeszerzés           

       

II. Építési 

beruházás 

   
    

 
  

„Építési 

beruházások a 

TOP-1.2.1-15-

SO1-2016-00005. 

számú pályázat 

során II. ütem” 

 

45212120-3 

 

Nemzeti 

A Kbt. 

harmadik 

Rész 112. 

§ (1) 

bekezdés 

b) pontja 

alapján, a 

Kbt. 115. 

§ (1) 

bekezdés 

szerinti. 

2018. 

március 

Szerződéskötéstől 

számított 270 nap. 

Nem. 
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„Építési 

beruházások a 

TOP-1.2.1-15-

SO1-2016-00005. 

számú pályázat 

során II. ütem” 

 

45453100-8 

 

Nemzeti 

A Kbt. 

harmadik 

Rész 112. 

§ (1) 

bekezdés 

b) pontja 

alapján, a 

Kbt. 115. 

§ (1) 

bekezdés 

szerinti 

2018. 

március 

Szerződéskötéstől 

számított 270 nap. 

Nem. 

 

III. Szolgáltatás-

megrendelés 

  

 

    

 

  

       

IV. Építési 

koncesszió 
    

 
 

V. Szolgáltatási 

koncesszió 
    

 
 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

5./ Egyéb ügyek. 

 

a) Nőnapi vendéglátás megtárgyalása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a nőnapi ünnepséget 2017. 

évtől kezdődően nem együtt tartják az önkormányzat intézményei és az általános iskola. 

Elmondja, hogy az önkormányzat női dolgozóinak száma jelenleg 43 fő. Elképzelése szerint a 

hivatal és az önkormányzat női dolgozói részére 2018. március 8.-án 14 órától, a konyha és az 

óvoda női dolgozói részére pedig 14.30 órától tartanák az ünnepséget. Kéri a képviselő-

testület tagjait, hogy aki részt tud venni az ünnepségen, jelezze. Elmondja, hogy az ünnepség 

részeként vendégül látnák a nőket, és egy szál virággal köszöntenék őket a férfiak. Kiemeli, 

hogy az RSZSZK női dolgozóit és a háziorvos mellett dolgozó két ápolónőt a munkahelyükön 

köszönti a polgármester. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 
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Péntek László polgármester javasolja, hogy az általános iskolában tartandó nőnapi 

ünnepséghez az önkormányzat 30.000 Ft összegű támogatást biztosítson, melyet Horváth 

Csaba pedagógus fog átvenni. 

 

Javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a 

következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2018. (II. 28.) 

önkormányzati határozata iskolai nőnap támogatásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 30.000 Ft összegű 

támogatást biztosít a segesdi általános iskolában dolgozó női pedagógusok 

megvendégeléséhez, a tartalék terhére azzal, hogy a támogatás összegével Horváth 

Csaba pedagógus, az önkormányzat nevére kiállított számlával számoljon el. 

 

2./ A támogatási összeg átvételére és az elszámolás kötelezettségével terhelt személy, 

Horváth Csaba 7562 Segesd, Bajcsy Zs. utca 17. szám alatti lakós. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

b) Tájékoztatás közmeghallgatásos ülésről: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közmeghallgatásos ülés 

2018. március 8. napján lesz 17.00 órakor az általános iskola ebédlőjében. 

 

 

c) Tájékoztatás közfoglalkoztatásról: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a munkaügyi központ a 

testületi ülés napján küldött egy 60 fős listát, ezekből választhat az önkormányzat 27 főt. 

Kiemeli, hogy azokból a személyekből, akik jelenleg dolgoznak, 6 főt visszavehet az 

önkormányzat. Elmondja, hogy a 60 fős listán szereplő személyek a holnapi napon fognak 

bejönni az önkormányzathoz, és nyilatkoznak, hogy vállalják-e a munkát, vagy az 

önkormányzat nyilatkozik, hogy igényt tart-e a munkájukra. 

 

Kérdések és hozzászólások: 

 

Liber János képviselő 

 

Megkérdezi, hogy az intézményeknél dolgozó közmunkások közül ki fog megmaradni. 

 

Péntek László polgármester  

 

A képviselő kérdésére válaszolva elmondja, hogy a konyhán 1 fő marad a régi dolgozók 

közül, 2 főt pedig közalkalmazotti munkakörben fognak foglalkoztatni. Tájékoztatást ad arról, 

hogy a szociális központban 1 fő maradhat, az óvodában pedig egyenlőre nem lesz 

közfoglalkoztatott. Elmondja, hogy a fűtők közül 3 fő maradhat június 30-ig. 
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d) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy támogatási kérelem érkezett a 

Medicopter Alapítványtól. Kiemeli, hogy az alapítvány életmentő eszközök megvásárlásához 

kér támogatást. A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat 20.000 Ft összegű 

támogatást biztosítson a Medicopter Alapítvány részére. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A támogatásra vonatkozó javaslatát a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2018. (II. 28.) 

önkormányzati határozata alapítvány támogatásáról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 

forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról szóló 15/2013. (XI. 29.) 

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 3. § (1) 

bekezdése alapján aMedicopter Alapítványnak 20.000 Ft összegű támogatást biztosít, 

az alapítvány kérelmében szereplő szükséges életmentő eszközök megvásárlásához. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. § 

(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

e) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme: 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Országos Mentőszolgálat 

Alapítványtól támogatási kérelem érkezett. Kiemeli, hogy az alapítványon belül a nagyatádi 

mentőállomány részére az önkormányzat minden évben nyújt támogatás. A polgármester a 

polgármesteri keret terhére 10.000 Ft összegű támogatást biztosít. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármesteri keret terhére történő jóváhagyást a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének56/2018. (II. 28.) önkormányzati 

határozata polgármesteri keret terhére történő egyesületi támogatásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri döntés 

nyomán, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról 

szóló 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati 

rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 

10.000 Ft összegű támogatás átadását – a polgármesteri keret terhére – jóváhagyja. 
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2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. § 

(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 
 

 

f) A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelme: 

 

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Vakok és Gyengénlátók Somogy 

Megyei Egyesülete támogatást kért a programjai megvalósításához. A polgármester a 

polgármesteri keret terhére 10.000 Ft összegű támogatást biztosít. 

 

Kérdés, hozzászólás nincs. 

 

A polgármesteri keret terhére történő jóváhagyást a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül elfogadva a következők szerint határoz: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének57/2018. (II. 28.) önkormányzati 

határozata polgármesteri keret terhére történő egyesületi támogatásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri döntés 

nyomán, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadásra vonatkozó szabályokról 

szóló 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: önkormányzati 

rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei 

Egyesülete részére 10.000 Ft összegű támogatás átadását – a polgármesteri keret terhére 

– jóváhagyja. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzati rendelet 4. § 

(2) bekezdés szerinti megállapodás megkötésére és aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

g) Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása költségének biztosítása: 

 

Péntek László polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy a TOP-os pályázatban 

szükséges egy második körös közbeszerzési eljárás lefolytatása. Kiemeli, hogy a pályázat 

benyújtásakor egy közbeszerzési eljárással számoltak, tehát a második eljárás lefolytatásának 

költsége nem biztosítható a támogatás összegéből. Tájékoztatást ad arról, hogy a 

közbeszerzési szakértő kiválasztása érdekében az önkormányzat ajánlattételi felhívást küldött 

ki három cégnek, és közülük a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtóval köt 

szerződést. Elmondja, hogy a három beérkezett ajánlat közül az AGIA Tanácsadó és 

Szolgáltató Bt. vállalta a legalacsonyabb összegért az eljárás lefolytatását, bruttó 990.600 Ft 

összegért. Javasolja, hogy az önkormányzat az AGIA Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 7634 Pécs, 

Kutató dűlő 61. szám alatti céggel kössön megbízási szerződést a közbeszerzési eljárások 

lefolytatása és közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozóan, a megbízás összegét 

pedig a tartalék terhére biztosítsa. 
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Kérdés, hozzászólás nincs.  

 

A javaslatot a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkülelfogadva a 

következő határozatot hozza: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2018. (II. 28.) önkormányzati 

határozata közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozó megbízásról. 

 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a TOP-

1.2.1-15-SO1-2016-00005 azonosító számú, „Kulturális turizmus fejlesztése Segesden” 

című projekt megvalósítása kapcsán, „aközbeszerzési eljárások lefolytatása és 

közbeszerzési szakértői feladatok ellátása II. ütem”-re beérkezett három ajánlat közül, az 

AGIA Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (7634 Pécs, Kutató dűlő 61.) adta a legalacsonyabb 

összegű ajánlatot, ezért az eljárás nyertese az AGIA Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 

 

2./ A képviselő-testület a megbízási díj összegét, azaz bruttó 990.600 Ft összeget a 

tartalék terhére biztosítja. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési szakértői feladatok 

ellátására irányuló megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

 

 

Mivel több téma, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a megjelenést, azülést 

berekeszti. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 


