JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 7-én,
8,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen.
Határozat száma
148/2013.(10.07.)
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Tárgya
Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat Bükkszék
Strandfürdő nevezése ügyében döntés
ÉRV Zrt.-ben való önkormányzati részesedés
megszerzése.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjhoz való
csatlakozás ügyében döntés.
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék,
Akácos út 20. szám alatti ingatlan villamos energiai
ellátásra készült kiviteli tervhez.
Internetes szolgáltatási szerződés módosítása az Invitel
Zrt-vel.
Bükkszék, Rákóczi út végén lévő fa kivágása.
Pétervásárai Mentőállomás pénzbeli támogatása.
Bükkszék kül-és belterületi térképének megrendelése.
Az Ifjúsági Táborba ágyak vásárlása.
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent:Vígh Lászlóné aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat Bükkszék Strandfürdő nevezésére.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
2. Előterjesztés az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben való önkormányzati
részesedés megszerzésére.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
3. Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
lehetőségéről.
Előadó: Tarjányi Lászlóné jegyző
4. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék, Akácos út 20. 745 hrsz. alatti ingatlan
villamos energiai ellátására készült kiviteli tervhez.
Előadó: Tarjányi Lászlóné jegyző
5. Internet szolgáltatási szerződés jóváhagyása az Invitel Távközlési Zrt-vel, bérleti szerződés
módosítása.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
6. Egyebek.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy két képviselő hiányzik. Egyik
képviselő jelezte, hogy késik, a másik bejelentette távolmaradását, de a testület így is
határozatképes.
Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását.
Kovács Dániel megérkezik. A testület létszáma 4 fő.
I. napirendi pont: Előterjesztés a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat Bükkszék
Strandfürdő nevezésére.
Zagyva Ferencné: A Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatra a Strandfürdőt be lehetne
nevezni. A Nemzetközi Ingatlan Szövetség Magyar Tagozata keresett meg ezzel a nevezési
lehetőséggel bennünket. A határidő október 8-a.
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Dr. Katona Miklósné: Mit lehet ezzel a pályázattal nyerni?
Zagyva Ferencné: Azt nem tartalmazza a pályázati kiírás, a pályázat támogatói ajánlanak fel
díjakat. A nevezési díj 195 ezer + ÁFA, és egy nemzetközi katalógusba kerül bele a fürdő épülete.
Ennek valójában marketing értéke van.
Kovács Dániel: A TDM-nek is volt marketing értéke a sok százezer forintért, még sem lett belőle
semmi. Katalógust is szerettünk volna látni.
Dr. Katona Miklósné: Ez egy jó dolog azoknak, akik szervezik. Beszedik a nevezési díjakat, ebből
megcsináltatják a katalógust, jól járnak. Megtérülést nem látok benne. Elég sok a nevezési díj is.
Zagyva Ferencné: Ennek a médián keresztül nemzetközi szinten is van marketing értéke.
A testület tagjai megnézték a kiadványt és az az álláspont alakult ki, hogy a nevezési díjból önálló
prospektus is összeállítható lenne, amely jobban eljuttatható a vendégekhez.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot :
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj
pályázaton nem kívánja nevezni a strandfürdőt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
148/2013.(10.07.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj
pályázaton nem kívánja nevezni a strandfürdőt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
I I . N a p i r e n d i p o n t : Előterjesztés az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek
Zrt-ben való önkormányzati részesedés megszerzésére.
Vígh Lászlóné: Az Érv Zrt minden olyan önkormányzatot megkeresett, akivel üzemeltetési
szerződésben áll, hogy megvételre kínáljon 1 db 10.000 Ft névértékű részvényt 28.500 Ft
összegért. Erre azért van szükség, mert a vízközműszolgáltatást olyan cégek végezhetnek, melyek
közös állami és önkormányzati tulajdonban vannak.
Dr. Katona Miklósné: Mit kapunk ezért? Miért kényszerít rá az állam, hogy vegyünk ilyen
részvényt? Majd meglátjuk, hogy mennyivel lesz olcsóbb a víz! Nem az összeg nagysága, hanem
maga az elv az, ami nem tetszik.
Bozó Lászlóné: Ez így volt, a Heves Megyei Vízmű Vállalat idejében is, akinek részesedése volt
olcsóbban kapta a vizet.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
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Bükkszék Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től az önkormányzat megvegyen 1 db 10.000.-Ft névértékű
28.500.-Ft értékű részvényt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester.
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
149/2013.(10.07.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben való részesedés megszerzésére egy darab tagsági
jogot megtestesítő „A” típusú részvény megvásárlásával a magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től
10.000,-Ft névértéken, 28.500,-Ft vételáron.
Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése esetére az Önkormányzat
vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam részére megszerzéskori értékben.
Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés hatálya alatt
részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi-, és a vételi/visszavásárlási jogot
alapító szerződés megkötésére. A Képviselő-testület a vételár fedezetét a költségvetésből biztosítja.
Határidő: a közlésre azonnal
Felelős: polgármester
III. napirendi pont: Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz
való csatlakozás lehetőségéről.
Zagyva Ferencné: Már a tavalyi évben sem éltünk ezzel a lehetőséggel, hogy csatlakozzunk a
Bursa Hungaricahoz. Tanszersegélyt adunk a tanulóknak, és ha valaki rászorul, talán célszerűbb
lenne inkább átmeneti segéllyel megoldani.
Dr. Katona Miklósné: Milyen szociális rászorultsági feltételei vannak, hogy valaki kapjon ilyen
jellegű támogatást?
Vígh Lászlóné: Tartalmilag az elmúlt évekhez képest nem változott a pályázati kiírás. A
csatlakozási nyilatkozatot október
11.-ig kell benyújtanunk. Két típusú pályázatot kell
meghirdetni. Az egyik az A típusú, mely a nappali tagozatos felsőoktatási intézménybe járó
hallgatóknak szól, a másik a B típusú, a most érettségiző középiskolások számára kell meghirdetni.
Akkor lesz rá jogosult, ha felvételt nyer felsőoktatási intézménybe. A B típusú pályázatot 3 képzési
évre kell bevállalni az önkormányzatnak, azzal, hogy évenként felül kell vizsgálni a szociális
rászorultságot. November 15-ig kell benyújtani a pályázóknak a pályázatot elektronikus úton
kitöltve. Az önkormányzati támogatáshoz az állam ugyan annyit tesz hozzá, maximum 5 ezer forint
lehet, melyet 10 hónapra – 2013/14-es tanév második félévére és a 2014/15-ös tanév első félévére
kell vállalni. Ha úgy dönt a testület, hogy csatlakozik, akkor rendelet kell alkotni, amelyben meg
kell határozni a szociális rászorultsági feltételeket. A szociális feltételeknél vizsgálni kell az egy
főre jutó jövedelmet, illetve más minősítő körülményt pl. a tanuló árva, félárva, a szülők
munkanélküliek, rokkant nyugdíjasok, van-e testvér. Két részletben kell átutalni a támogatás
összegét, január 31-ig és augusztus 31-ig. Meg van határozva hogy ki vehet részt a pályázatban. A
doktori képzésben résztvevők, a középiskolákba akkreditált felsőfokú szakképzésben résztvevők,
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külföldi egyetemmel hallgatói jogviszonyban állók, valamint a rendészeti, katonai hivatásos és
szerződéses állományába tartozó hallgatók nem pályázhatnak. A Támogatáskezelő végig vizsgálja,
hogy a feltételek fennállnak-e, a támogatás folyósítható-e.
Bozó Lászlóné: Szerintem nem kellene vele foglalkozni, csak egy pár gyereket érinthet, őket
inkább segélybe részesítsük.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica
pályázathoz nem kíván csatlakozni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
150/2013.(10.07) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica
pályázathoz nem kíván csatlakozni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

IV. napirendi pont: Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék, Akácos út 20. 745
hrsz. alatti ingatlan villamos energiai ellátására készült kiviteli tervhez.
Zagyva Ferencné: Az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. megkereste az önkormányzatot, hogy a Bükkszék,
Akácos út 20. szám alatti ingatlan villamos energiai ellátásához készült kiviteli tervhez adjuk ki a
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást.
Dr. Katona Miklósné: Ez jár valamilyen hátránnyal az önkormányzatnak?
Vígh Lászlóné: Ez egy földkábeles csatlakozó vezeték létesítése lenne.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosként hozzájárul, hogy az
ELMŰ-ÉMÁSZ Kft a bükkszéki 745 hrsz-on nyilvántartott, természetben a Bükkszék, Akácos út
20. szám alatti ingatlan földkábeles villamos energiai ellátása érdekében a az önkormányzati
tulajdonban álló Akácos utcát az építési munkák során igénybe vegye az alábbi feltételekkel:
1. Az építést a benyújtott dokumentációban, vázlattervben foglaltak szerint, a közműkezelők
nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani.
2. Az építést úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne akadályozza,
valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
3. Az építés befejezését követő 30 napon belül az engedélyes a 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.
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5.Jelen közútkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége
alól.
6. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
A képviselőtestület a hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36. § (1) , 46.
§(1) bek. a/ pontjában megállapított jogkörében adta meg.
Tájékoztatja a képviselő-testület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén döntése
felülvizsgálatát a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől kérheti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
151/2013.(10.07) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosként hozzájárul, hogy az
ELMŰ-ÉMÁSZ Kft a bükkszéki 745 hrsz-on nyilvántartott, természetben a Bükkszék, Akácos út
20. szám alatti ingatlan földkábeles villamos energiai ellátása érdekében a az önkormányzati
tulajdonban álló Akácos utcát az építési munkák során igénybe vegye az alábbi feltételekkel:
1. Az építést a benyújtott dokumentációban, vázlattervben foglaltak szerint, a közműkezelők
nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani.
2. Az építést úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne akadályozza,
valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
3. Az építés befejezését követő 30 napon belül az engedélyes a 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 közútkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége
alól.
6. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
A képviselőtestület a hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36. § (1) , 46.
§(1) bek. a/ pontjában megállapított jogkörében adta meg.
Tájékoztatja a képviselő-testület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén döntése
felülvizsgálatát a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől kérheti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
V. Napirendi pont: Internet szolgáltatási szerződés jóváhagyása az Invitel Távközlési Zrt-vel,
bérleti szerződés módosítása.
Zagyva Ferencné: Az internetes bérleti szerződést a Dunaweb Kft-vel 2010. szeptemberében
megkötöttük, melyben a bérleti díj és a szolgáltatási díj egy szerződésben volt. A Dunaweb Kft.
jogutódjaként az Invitel Zrt.-vel a nyár folyamán voltak problémák ezért más szolgáltatóval oldjuk
meg a hivatal internetes szolgáltatását. Eddig a Dunaweb Kft-nek 13.176.-Ft + ÁFA díjat fizettünk
3 végponton szolgáltatott internet elérésért, és a cég ugyanennyit fizetett bérleti díjként az
önkormányzat részére Az Invitel Zrt. továbbra is szolgáltat két végponton, ezért az aláírt szerződést
módosítani kell. Külön szerződés szól az internetszolgáltatásról amelynek díja
3.690 Ft+ áfa/végpont. Bérleti díjat 10.000 Ft+áfa összegben javasoljuk elfogadni.
Ha kérdés hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
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Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az Invitel Zrt. bérleti szerződés
módosítására vonatkozó javaslatát és a bérleti díjat 10.000.-Ft + ÁFA összegben határozza meg.
A Képviselő-testület a internet szolgáltatási szerződést köt az Invitel Zrt-vel két végpontra a
benyújtott tervezet szerinti tartalommal 3.690.- Ft + ÁFA/végpont szolgáltatói díj megfizetését
vállalva. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéseket írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
152/2013.(10.07.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja az Invitel Zrt. bérleti szerződés
módosítására vonatkozó javaslatát és a bérleti díjat 10.000.-Ft + ÁFA összegben határozza meg.
A Képviselő-testület internetszolgáltatási szerződést köt az Invitel Zrt-vel két végpontra a
benyújtott tervezet szerinti tartalommal 3.690.- Ft + ÁFA/végpont szolgáltatói díj megfizetését
vállalva. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéseket írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

VI. Napirendi pont:Egyebek.
Fakivágás
Zagyva Ferencné: A Rákóczi út végén a patak partján egy fa az útra dől kifelé, ami veszélyezteti a
szemben lévő házat, és a villanyvezetéket is. Kérték az ott lakó emberek, hogy vágassuk ki. Fotót is
csatoltak kérelmük mellé.
Dr. Katona Miklósné: Szerintem ez a rész erdőnek van nyilvánítva, tehát be kell jelenteni az
Erdészeti Szakhatóságnak, hogy ki szeretnénk vágni a fát. Teljesen törvényesen oldjuk meg, én
csak akkor szavazom meg.
Bozó Lászlóné: Ha a villanyvezetéket is veszélyezteti, miért nem vágja ki az ÉMÁSZ?
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi út végén lévő - útra és
lakóingatlanokra, vezetékhálózatra - veszélyt jelentő fa kivágását elvégezteti az Erdészeti
Szakigazgatási Szerv felé történő előzetes bejelentést követően.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
153/2013.(10.07.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi út végén lévő - útra és
lakóingatlanokra, vezetékhálózatra - veszélyt jelentő fa kivágását elvégezteti az Erdészeti
Szakigazgatási Szerv felé történő előzetes bejelentést követően.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mentőalapítvány adomány kérése
Zagyva Ferencné: Mentőalapítvány támogatást kért a Pétervásárai Mentőállomány
felszereltségének javítására. Nekem az a véleményem, hogy ne a Mentőalapítványnak, hanem
közvetlenül a Pétervásárai Mentőállomásnak utaljunk. Lehet 5.000.-Ft, ha egyetértetek.
Dr. Katona Miklósné: Szerintem is közvetlenül a mentőállomásnak kell adni, mer sok a visszaélés.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testület a Pétervásárai Mentőállomás részére
közvetlenül 5.000.-Ft-ot adományoz a felszereltség javítására.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
154/2013.(10.07.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testület a Pétervásárai Mentőállomás részére
közvetlenül 5.000.-Ft-ot adományoz a felszereltség javítására.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
Huszárné Füredi Szilvia levele
Zagyva Ferencné: Huszárné Füredi Szilvia levelet küldött, melyben munkát kér.
Bozó Lászlóné: Szerintem a strandra kellene felvenni, mert most a faluban máshol nincs
munkalehetőség.
Kovács Dániel: Meg kell kérdezni az ügyvezetőt, hogy tud-e valamilyen állást felajánlani neki.
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Bükkszék
Termálstrand Kft. ügyvezetője alkalmazza Huszárné Füredi Szilviát.
Ifjúsági Táborba ágy vásárlás
Bozó Lászlóné: A Cserépfalvai Erdei Tábort megszüntették. Felajánlást kaptam, hogy 20 db
tölgyfából készült, masszív ágyat matraccal megvehetjük alkalmi áron 500 ezer forintért, valamint
40 ezer forintért konyhaszekrény. Két ágyban nincs matrac. A matracok koszosak, de védőhuzattal
megoldható a használatuk.
Dr. Katona Miklósné: Sokallom az árat. Alkudni kellene belőle.
Kovács Dániel: A két matrac árát engedjék el.
Zagyva Ferencné: Az óvodába megvehetnénk a konyhaszekrényt.
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Dr. Katona Miklósné: Oda szerintem fehéret kellene venni és teljesen újat.
Kovács Dániel: Milyen állapotban vannak? Legyen az ágyakért 500 ezer forint és grátisz a
konyhaszekrény.
Dr. Katona Miklósné: Szerintem 20 ezer forintot kínáljunk ágyanként.
Bozó Lászlóné: Rúgós matracok, adjunk érte 450 ezer forintot.
Dr. Katona Miklósné: Ha el akarják adni ideadják 400 ezer forintért is.
Kovács Dániel: Próbáljál alkudni vegyük meg 400 ezer forintért és 40 ezer forintért a
konyhaszekrényt.
Dr. Katona Miklósné: Mennyi heverőt húztak át ebben az évben a karbantartók? Talán inkább ezt
kellene erőltetni.
Bozó Lászlóné: Keveset, mert rosszak az ágyak és kár rákölteni a pénzt, de főként a gyerek ágyakat
kellene nagyon kicserélni.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Ifjúsági Táborba
20 db használt tölgyfa ágyat matraccal 400.000.-Ft-ért és egy konyhaszekrényt 40.000.-Ft-ért
megvásároljon a tábor vezetője.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester, táborvezető
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
156/2013.(10.07.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Ifjúsági Táborba
20 db használt tölgyfa ágyat matraccal 400.000.-Ft-ért és egy konyhaszekrényt 40.000.-Ft-ért
megvásároljon a tábor vezetője.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester, táborvezető

Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző
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