JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 13-án,
16,30 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) tartott
rendkívüli ülésén.

Határozat száma

Tárgya

5/2020. (I.13.)

Jótékonysági bál szervezésének átadása a Bükkszéki Óvodás és Iskolás
Gyermekekért Alapítvány részére

6/2020. (I.13.)

Lugosi Dénes megválasztása a Bükkszék Termálstrand Kft.
Felügyelőbizottság tagjának

7/2020. (I.13.)

Szabó Péter megválasztása a Bükkszék Termálstrand Kft.
Felügyelőbizottság tagjának

8/2020. (I.13.)

Suda Mihály László megválasztása a Bükkszék Termálstrand Kft.
Felügyelőbizottság tagjának

9/2020. (I.13.)

Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztása

10/2020. (I.13.)

Dr. Zvara Ágnes egyéni ügyvéd állandó megbízása

11/2020. (I.13.)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása Bükkszék, Rákóczi u. 3.
szám (484 hrsz.) alatti ingatlan ivóvízellátását biztosító építési
munkához

12/2020. (I.13.)

Szepesi Orsolya ügyvezető jogviszonyának megszüntetésével
kapcsolatos munkáltatói intézkedés
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Jelen vannak: Sági Ferenc polgármester
Huszár Beáta alpolgármester
Magdus Szabolcs képviselő
Péntek Zoltánné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:
Panyik Anita aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Panyik Anita
Napirend:
Jótékonysági bál megszervezése a Bükkszéki Óvodás és Iskolás Gyermekekért
Alapítvánnyal együttműködésben
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
Sági Ferenc (polgármester): Köszönti a testület tagjait, megállapítja, hogy a képviselő-testület
4 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendi pontok
módosítására, mely szerint 2. napirendi pontként a Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelő
Bizottsági tagjainak megválasztását, 3. napirendi pontként a dr. Zvara Ágnes ügyvéd állandó
megbízási szerződésének jóváhagyását, 4. napirendi pontként a Bükkszék, Rákóczi u. 3. szám
ivóvíz-ellátásához szükséges kezelői és tulajdonosi hozzájárulást javasolja tárgyalni.
A képviselők a javaslattal egyetértettek, más módosító javaslat nem volt, a polgármester
szavazásra tette fel a módosított napirendet:
Módosított napirend:
1. Jótékonysági bál megszervezése a Bükkszéki Óvodás és Iskolás Gyermekekért
Alapítvánnyal együttműködésben
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
2. Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
3. Dr. Zvara Ágnes egyéni ügyvéd állandó megbízása
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
4. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Bükkszék, Rákóczi u. 3. szám ivóvízellátásához
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
Szavazás
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi pont
tárgyalását.
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1. napirendi pont: Jótékonysági bál megszervezése a Bükkszéki Óvodás és Iskolás
Gyermekekért Alapítvánnyal együttműködésben
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
Előterjesztés: szóban
Sági Ferenc: Elmondja, hogy a 2020.01.25-ére tervezett jótékonysági bált az alapítvány
kuratóriuma elnökével történt előzetes egyeztetés alapján a Bükkszéki Óvodás és Iskolás
Gyermekekért Alapítvány szervezi meg, az önkormányzat közreműködésével.
Elmondja, hogy Kántor Piroska 500.000 Ft-ot ajánlott fel az önkormányzat részére. A testülettel
egyeztetve javasolta az adományozó felé, hogy ezt az összeget a jótékonysági bál céljával
összhangban, a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda javára ajánlja fel úgy, hogy erre a célra, de
közvetlenül az Alapítvány részére adja át. A támogatás átutalása már meg is történt.
Péntek Zoltánné: Ismerteti a Jótékonysági bálra meghívott vendégek névsorát, amelyet a
polgármesterrel egyeztetett.
Elmondja, hogy támogatójegyeket Keményné Pozsik Éva, illetve Botlik Lászlóné üzleteiben is
lehet váltani.
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel az alábbi határozati
javaslatot:
Határozati javaslat:
Jótékonysági bál szervezésének átadása a Bükkszéki Óvodás és Iskolás Gyermekekért
Alapítvány részére
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020.
január 25-ére a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda javára tervezett jótékonysági bál
szervezését átadja a Bükkszéki Óvodás és Iskolás Gyermekekért Alapítvány (3335
Bükkszék, József Attila u. 2., a továbbiakban: Alapítvány) részére.
2. A Képviselő-testület a jótékonysági bálhoz a tornatermet és faluházat rendelkezésre
bocsátja, a szervezésben –az Alapítvány kuratóriumának elnökével egyeztetvetovábbra is közreműködik.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat részére felajánlott 500.000 Ft összegű
támogatásról lemond az Alapítvány javára, azzal a kitétellel, hogy azt a jótékonysági
bál céljával összhangban, a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális
fejlesztésére fordítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről az Alapítvány
elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
Szavazás
A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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5/2020. (I.13.) önkormányzati határozat:
Jótékonysági bál szervezésének átadása a Bükkszéki Óvodás és Iskolás Gyermekekért
Alapítvány részére
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020.
január 25-ére a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda javára tervezett jótékonysági bál
szervezését átadja a Bükkszéki Óvodás és Iskolás Gyermekekért Alapítvány (3335
Bükkszék, József Attila u. 2., a továbbiakban: Alapítvány) részére.
2. A Képviselő-testület a jótékonysági bálhoz a tornatermet és faluházat rendelkezésre
bocsátja, a szervezésben –az Alapítvány kuratóriumának elnökével egyeztetvetovábbra is közreműködik.
3. A Képviselő-testület az önkormányzat részére felajánlott 500.000 Ft összegű
támogatásról lemond az Alapítvány javára, azzal a kitétellel, hogy azt a jótékonysági
bál céljával összhangban, a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális
fejlesztésére fordítja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről az Alapítvány
elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
2. napirendi pont: A Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak
megválasztása
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
Előterjesztés: szóban
Sági Ferenc: Az előző testületi ülésen megtette javaslatait a Bükkszék Termálstrand Kft. új
Felügyelő Bizottságának összetételére. Mivel a Kft. cégbírósági változás-bejelentése az
ügyvezető személyének változása miatt most van folyamatban, szükséges, hogy ezzel egy
lépésben a Felügyelő Bizottság tagjai is bejelentésre kerüljenek. Az előző bizottság öt éves
megbízatása lejárt, és a továbbiakban nem vállalták a munkát. Javasolja, hogy Lugosi Dénes,
Szabó Péter, Suda Mihály László alkossa a Bükkszék Termálstrand Kft. új Felügyelő
Bizottságát. Úgy gondolja, hogy előbbre tudják vinni a fürdőt, tudják segíteni a működését.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester egyenként szavazásra teszi fel a tagokat:
Határozati javaslat:
Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelő Bizottságába Lugosi Dénes megválasztása
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a
Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelőbizottsága tagjának 2020. január 15. napjától 5 évre
szóló időtartamra
LUGOSI DÉNES
(Sajószentpéter, 1968. július 17., an: Aleva Éva Anna)
3300 Eger, Széchenyi István utca 52. szám alatti lakost
megválasztja.
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Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sági Ferenc polgármester

Szavazás
A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
6/2020. (I.13.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelő Bizottságába Lugosi Dénes megválasztása
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a
Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelőbizottsága tagjának 2020. január 15. napjától 5 évre
szóló időtartamra
LUGOSI DÉNES
(Sajószentpéter, 1968. július 17., an: Aleva Éva Anna)
3300 Eger, Széchenyi István utca 52. szám alatti lakost
megválasztja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sági Ferenc polgármester

Határozati javaslat:
Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelő Bizottságába Szabó Péter megválasztása
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a
Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelőbizottsága tagjának 2020. január 15. napjától 5 évre
szóló időtartamra
SZABÓ PÉTER
(Pilisvörösvár, 1955. január 12., an: Bruckner Katalin)
2084 Pilisszentiván, Fenyves utca 53.szám alatti lakost
megválasztja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sági Ferenc polgármester

Szavazás
A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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7/2020. (I.13.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelő Bizottságába Szabó Péter megválasztása
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a
Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelőbizottsága tagjának 2020. január 15. napjától 5 évre
szóló időtartamra
SZABÓ PÉTER
(Pilisvörösvár, 1955. január 12., an: Bruckner Katalin)
2084 Pilisszentiván, Fenyves utca 53.szám alatti lakost
megválasztja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sági Ferenc polgármester

Határozati javaslat:
Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelő Bizottságába Suda Mihály László megválasztása
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a
Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelőbizottsága tagjának 2020. január 15. napjától 5 évre
szóló időtartamra
SUDA MIHÁLY LÁSZLÓ
(Budapest 13., 1971. február 24., an: Ipacs Anna)
8146 Jenő, Fő utca 59. szám alatti lakost
megválasztja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sági Ferenc polgármester

Szavazás
A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
8/2020. (I.13.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelő Bizottságába Suda Mihály László megválasztása
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a
Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelőbizottsága tagjának 2020. január 15. napjától 5 évre
szóló időtartamra
SUDA MIHÁLY LÁSZLÓ
(Budapest 13., 1971. február 24., an: Ipacs Anna)
8146 Jenő, Fő utca 59. szám alatti lakost
megválasztja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sági Ferenc polgármester
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A polgármester ezt követően szavazásra teszi fel a Felügyelő Bizottság megválasztására
vonatkozó javaslatot:
Határozati javaslat:
Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztása
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszék Termálstrand Kft.
Felügyelőbizottsága tagjainak
Lugosi Dénes
Szabó Péter
Suda MihályLászló

3300 Eger, Széchenyi István utca 52. szám alatti lakost
2084 Pilisszentiván, Fenyves utca 53. szám alatti lakost
8146 Jenő, Fő utca 59. szám alatti lakost

megválasztotta, 2020. január 15. napjától 5 évre szóló időtartamra.
2. A Képviselő-testület a Felügyelőbizottság tagjainak -előzetes nyilatkozatainak alapjánmegbízási díjat nem állapít meg, igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését az érintettekkel
közölje, és a Felügyelőbizottság tagjaival a megbízási szerződést megkösse.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sági Ferenc polgármester

Szavazás
A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
9/2020. (I.13.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Termálstrand Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztása
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszék Termálstrand Kft.
Felügyelőbizottsága tagjainak
Lugosi Dénes
Szabó Péter
Suda MihályLászló

3300 Eger, Széchenyi István utca 52. szám alatti lakost
2084 Pilisszentiván, Fenyves utca 53. szám alatti lakost
8146 Jenő, Fő utca 59. szám alatti lakost

megválasztotta, 2020. január 15. napjától 5 évre szóló időtartamra.
2. A Képviselő-testület a Felügyelőbizottság tagjainak -előzetes nyilatkozatainak alapjánmegbízási díjat nem állapít meg, igazolt költségeik megtérítésére jogosultak.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését az érintettekkel
közölje, és a Felügyelőbizottság tagjaival a megbízási szerződést megkösse.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Sági Ferenc polgármester
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3. napirendi pont: Dr. Zvara Ágnes egyéni ügyvéd állandó megbízása
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
Előterjesztés: szóban, szerződés-tervezet csatolva
Sági Ferenc: Elmondja, hogy az előzetes egyeztetések alapján dr. Zvara Ágnes egyéni
ügyvéddel átalánydíjas szerződést szeretne kötni, melynek az önkormányzati munka segítésén
túl része lenne egy jogsegély szolgálat, ezt havonta egy alkalommal, előre meghirdetett
időpontban kereshetnének a lakosok. A szerződés-tervezet megérkezett, a megbízási díj az
előzetesen egyeztetett 80.000,- Ft/hó.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel az alábbi határozati
javaslatot:
Határozati javaslat:
Dr. Zvara Ágnes egyéni ügyvéd állandó megbízása
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2020. január 13.
napjától határozatlan időre, az önkormányzat tevékenységével kapcsolatban felmerülő, az
ügyvédi törvényben meghatározott jogi és ügyvédi tevékenység ellátására átalánydíjas
megbízási szerződést köt dr Zvara Ágnes egyéni ügyvéddel (3300 Eger, Foglár György u. 2.,
adószám: 53562988-1-30), melyért a megbízottat 80.000,- Ft/hó megbízási díj illeti meg.
A Képviselő-testület a megbízási szerződést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
Szavazás
A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
10/2020. (I.13.) önkormányzati határozat:
Dr. Zvara Ágnes egyéni ügyvéd állandó megbízása
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2020. január 13.
napjától határozatlan időre, az önkormányzat tevékenységével kapcsolatban felmerülő, az
ügyvédi törvényben meghatározott jogi és ügyvédi tevékenység ellátására átalánydíjas
megbízási szerződést köt dr Zvara Ágnes egyéni ügyvéddel (3300 Eger, Foglár György u. 2.,
adószám: 53562988-1-30), melyért a megbízottat 80.000,- Ft/hó megbízási díj illeti meg.
A Képviselő-testület a megbízási szerződést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
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4. napirendi pont: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem megvitatása a
Bükkszék, Rákóczi F. u. 3. (484 hrsz.) alatti ingatlan ivóvízbekötéséről
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
Előterjesztés: csatolva
Sági Ferenc: Király Edit Mária a Bükkszék, Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlan
ivóvízbekötéséhez kérte a testület tulajdonosi és kezelői hozzájárulását, a kérelemhez csatolt
tervdokumentáció alapján. Javasolja a hozzájárulás megadását.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot:
Szavazás
A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
11/2020. (I.13.) önkormányzati határozat:
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása Bükkszék, Rákóczi u. 3. szám (484 hrsz.) alatti
ingatlan ivóvízellátását biztosító építési munkához.
A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Király Edit 3335
Bükkszék, Rákóczi u. 3. szám alatti lakos kérelme és a Molnár László (kamarai jegyzékszám:
G 10-0215) tervező által 2019. december hónapban készített kiviteli és engedélyezési
dokumentáció alapján, a Bükkszék, Rákóczi u. 3. szám (hrsz:484) alatti ingatlan ivóvízellátását
biztosító utólagos leágazó vezeték építési munkáihoz a bükkszéki 545 hrsz-ú közterület
vonatkozásában
kezelői és tulajdonosi hozzájárulást ad,
az alábbi feltételekkel:
1. A munkálatokat a benyújtott tervdokumentációban foglaltak szerint, a közműkezelők
nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani.
2. A munkálatokat úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne
akadályozza, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
3. A munkálatok befejezését követő 30 napon belül az engedélyes közutat az eredeti
állapotának megfelelő teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel
köteles biztosítani.
4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az
eredeti állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
5. Jelen kezelői és tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek
beszerzésének kötelezettsége alól.
6. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem
szabad.
A Képviselő-testület a közútkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 36. § (1) bekezdés és a 46. § (1) bekezdés a) pontjában a Képviselő-testület részére
megállapított jogkörében eljárva, a tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzat vagyonáról, és a
9

vagyonnal való gazdálkodásról szóló 5/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 23. § c)
pontjában megállapított jogkörében eljárva adta meg.
Az igénybevételt kérő a közútkezelői hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított
feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt
engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja.
Tájékoztatja a Képviselő-testület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén a tulajdonosi
jogkörben meghozott döntés felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással az Egri
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérheti.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
Panyik Anita: Szepesi Orsolya ügyvezető utolsó munkanapja 2020.01.14-e. 29 nap szabadsága
maradt, egy része alap-, másik része pótszabadság. A 2019.12.19-én tartott taggyűlésen már
jelezte, hogy a közös megegyezés feltételeként jelölte meg ennek rendezést. A munkaviszony
megszűnésével a ki nem adott szabadság rendezése mindenképpen szükséges. Megerősítést kér
a testülettől, hogy nem éri hátrány a munkavállalót.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel az alábbi határozati
javaslatot:
Határozati javaslat:
Szepesi Orsolya ügyvezető jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói
intézkedés
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testület, mint a kinevezetési jogkör gyakorlója, a
Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetője, Szepesi Orsolya 3335 Bükkszék, Bem u. 15/A. szám
alatti lakos 2019. évi 29 nap ki nem vett szabadságának számfejtését engedélyezi és elrendeli
annak kifizetését az utolsó munkában töltött napon.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntését az ügyvezetővel közölje.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
Szavazás
A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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12/2020. (I.13.) önkormányzati határozat:
Szepesi Orsolya ügyvezető jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói
intézkedés
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testület, mint a kinevezetési jogkör gyakorlója, a
Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetője, Szepesi Orsolya 3335 Bükkszék, Bem u. 15/A. szám
alatti lakos 2019. évi 29 nap ki nem vett szabadságának számfejtését engedélyezi és elrendeli
annak kifizetését az utolsó munkában töltött napon.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntését az ügyvezetővel közölje.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
Sági Ferenc: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Polgári Bankkal tárgyalásokat folytat arra
vonatkozóan, hogy a településen ismét legyen elérhető bankjegykiadó automata.
Elmondja továbbá, hogy a tornaterem fűtésrendszerére kapott ajánlat alapján 1,5-2 millió forint
lenne a felújítás. További ajánlatokat kér.
További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.
Vígh Lászlóné
jegyző nevében és megbízásából:

Sági Ferenc
polgármester

Panyik Anita
aljegyző
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