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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági, Kulturális, Kulturális Bizottsága 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

3922-1/2019. ikt.sz. 

 

1. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Kulturális, 

Kulturális Bizottsága 2019. november 27-én (szerdán) délután 14,00 órakor megtartott 

nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme 
 

Jelen vannak: Márki Tiborné elnök, Faluházi Sándor, Fenyődi Attila, Polyák Jánosné tagok 

 

Távol maradt: Mogyorósi Anikó tag 
 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Kláricz János polgármester, Balázs 

Ferencné pénzügyi főelőadó 
 

Márki Tiborné elnök: Köszöntötte a Gazdasági, Kulturális Bizottság megjelent tagjait Dr. 

Nagy Éva jegyző asszonyt, Kláricz János polgármester urat, Balázs Ferencné pénzügyi 

munkatársat. 
 

Megállapította, hogy a Gazdasági, Kulturális Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 

5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, 1 fő hiányzik. 

A hiányzó tag távolmaradását előre jelezte. 
 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Faluházi Sándor bizottsági tagot. 
 

Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek 

Faluházi Sándor bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  
 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül Faluházi Sándor bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat. 

Napirendi pontok: 
 

1./ Bucsa Község Önkormányzata 2020 évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete 

véleményezése 

 Előadó: Márki Tiborné elnök 

    Dr. Nagy Éva jegyző 

 

2./ A 2020. évi folyószámla hitelkeret megkötésének véleményezése 

 Előadó: Márki Tiborné elnök 

Kláricz János polgármester 
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3./ A 2020. évi Belső ellenőrzési terv véleményezése Bucsa Község Önkormányzatánál és a 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál 

 Előadó: Márki Tiborné elnök 

Kláricz János polgármester 

 

4./ Allianz Klasszikusok Életbiztosítás megkötésének véleményezése 

 Előadó: Márki Tiborné elnök 

  Kláricz János polgármester 

 

5./ Egyebek 

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2020 évi átmeneti gazdálkodásáról 

szóló rendelete véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község Önkormányzata 

2020 évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet véleményezését.   

A 2020. évi költségvetési rendelet meghozataláig az önkormányzat és intézményei zavartalan 

működéséhez, a likviditás megőrzéséhez szükséges az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

megalkotása.  

Megkérte Dr. Nagy Éva jegyző asszonyt, kíván-e kiegészítést tenni? 

   

Dr. Nagy Éva jegyző: Nem kívánom kiegészíteni, egy szükséges rendelet, amit meg kell 

alkotni ahhoz, hogy az önkormányzat január és február hónapban tudjon működni. 

A jogszabályi hátteret az előterjesztés tartalmazza, ezzel rendelkeznie kell az 

önkormányzatnak. 

 

Polyák Jánosné tag: A rendelet azt tartalmazza, hogy nagy változás nincs, az eredeti 

költségvetés szerint gazdálkodik az önkormányzat? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ez a rendelet adja a felhatalmazását annak, hogy a január, februári 

kiadások vonatkozásában a 2020 évi költségvetési rendelet hiányában az idei évi költségvetési 

előirányzatok 80%-ig, (abban a keretben) gazdálkodhat az önkormányzat és a költségvetési 

szervek. A költségvetés elfogadásának az idejéig tart ez a szabályozás. 

Majd év elején elfogadja a költségvetést az önkormányzat, de addig az átmeneti 

gazdálkodásról szóló rendelet ad iránymutatást a gazdálkodáshoz. 

                              

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy van-e még kérdés és hozzászólása a bizottsági tagok 

részéről?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja a 2020 évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetet, változtatás 

nélkül. 

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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1/2019.(XI.27.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

A 2020 évi ámeneti gazdálkodásról szóló rendelet véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság véleményezte, elfogadta és a Képviselő-testület felé 

elfogadásra javasolja a 2020 évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetét. 

Felelős: Márki Tiborné elnök 

Határidő: azonnal 

2. napirendi pont: A 2020. évi folyószámla hitelkeret megkötésének véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a 2020. évi folyószámla 

hitelkeret megkötésének véleményezését. 

 

A hitelkeret szerződés 2019. december 31-ig lejár és szükség van 2020. december 31-ig szóló 

30.000.000 Ft-os hitelkeret szerződés megkötésére.  

 

Kláricz János polgármester: A futó projektek miatt szükség van a 30.000.000 Ft-os 

folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére. Ez az engedélyeztetési folyamatot most 

november végén szükséges elindítani.  

Az idei évi hitel pénzügyi visszafizetése biztosított.  

 

Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy milyen költségei vannak a folyószámla hitelnek? 

  

Kláricz János polgármester: A folyószámla hitelnek van egy éves díja, de a havi banki 

költségek jelentősek. 

 

Polyák Jánosné tag: A vállalkozóknál is jelentős költség a banki költség. A vállalkozókat 

egyre több bank keresi fel különböző ajánlatokkal.  

 

Kláricz János polgármester: Kb 10 évvel ezelőtt a vezetőség megversenyeztette a bankokat, és 

akkor az önkormányzat a CIB Banknál vezette a számláját, igazán nem lehetett kimutatni, 

hogy ez milyen megtakarítást okozott, maga a gyakorlat nagyon bonyolult lett, és  

Békéscsabára kellett utazni minden banki ügylet miatt.  

 

Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A pályázati számlák már kincstári számlanyitást 

igényelnek.  

 

Kláricz János polgármester: Ha az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a helyi 

takarékszövetkezetnél vezeti a számláját, az kedvező lehet, hiszen itt tartja a pénzintézetet. 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy úgy működik a folyószámla hitelkeret, mint a 

magánszemélyeknél az ismert hitelkeret? 

 

Káricz János polgármester: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy hasonlóan működik, hiszen 

van amikor felhasználódik teljes mértékben, és van amikor nincs rá szükség, és visszatöltődik. 

 

Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy a rendelkezésre tartásért is kell díjat fizetni? 

 

Kláricz János polgármester: Nincs külön rendelkezésre tartási díj, a felhasznált keret 

összegéhez mérten szükséges díjat fizetni. 
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Márki Tiborné elnök: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, 

Kulturális Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 2020 évi 

folyószámla hitelkeret szerződés megkötését. 

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

2/2019.(XI.27.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

A 2020. évi folyószámla hitelkeret megkötésének véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság véleményezte a Képviselő-testület felé elfogadásra 

javasolja Bucsa Község Önkormányzata 2020 évi folyószámla hitelkeret szerződése 

30.000.000 Ft összegben történő megkötését, 2020. december 31. napjáig. 

Felelős: Márki Tiborné elnök 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: A 2020. évi Belső ellenőrzési terv véleményezése Bucsa Község 

Önkormányzatánál és a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a 2020. évi belső 

ellenőrzési terv véleményezését Bucsa Község Önkormányzatánál és a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatalnál.  

 

Az előterjesztés kiegészítené azzal, hogy a Bucsa Község Önkormányzata belső ellenőrzése 

lefolytatásának költsége 125.000.- Ft mind a két témánál, (a leltárellenőrzés és a Kóti Árpád 

Faluház és Könyvtárnál ellenőrzése). 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál két tétel 50-50.000.- Ft a belső ellenőrzés 

költsége.  

 

Megkérdezte Dr. Nagy Éva jegyzőt, kíván-e kiegészítést tenni?  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A belső ellenőrzést ugyanaz a cég fogja végezni aki az előző években is 

volt, az ellenőrzés alá vont terül területek minden költségvetési szervnél aktuális témák, 

azoknak van létjogosultságuk.  

Ha van egyéb kérdés, szívesen válaszol.  

 

Kláricz János polgármester: Az új intézmény ellenőrzése indokolt, jó lesz ha megnézik. A 

leltározással kapcsolatos téma aktuális, most lesz egy nagy mennyiségi felvétel.  

Az adóztatás utóellenőrzése is indokolt. Igazán a téma az három. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Minden költségvetési szervre külön kell elkészíteni és elfogadni a belső 

ellenőrzési tervet, tehát volt a konyhának is, az óvodának is, a hivatalnak is. De például a 

társulásnak nem volt, de ott is kell, hogy legyen. 

 

Kláricz János polgármester: A Cs.A.Cs. Kft-t is ismerik, gördülékenyek, amit nem úgy ítéltek 

meg, az nem  

 

Faluházi Sándor tag: Ami nem feltétlen jól sikerült, ott nem pedig nem okolhatóak az 

ellenőrzés sikertelensége miatt. 

 

 



5 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Abból a témából a belső ellenőr mást nem tudott kihozni, amire a belső 

ellenőrzés irányult volna, az nem az ő feladatuk. 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzata 2020 évi Belső ellenőrzési tervét 

elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja. 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

3/2019.(XI.27.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2020. évi Belső ellenőrzési terve véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság véleményezte Bucsa Község Önkormányzata 2020. 

évi Belső ellenőrzési tervét, elfogadja és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja   

Felelős:Márki Tiborné elnök 

Határidő: azonnal 

 

Márki Tiborné elnök: Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi Belső ellenőrzési tervét.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

4/2019.(XI.27.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi Belső ellenőrzési terve véleményezése 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság véleményezte a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

2020. évi Belső ellenőrzési tervét, és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja   

Felelős:Márki Tiborné elnök 

Határidő: azonnal 

     

 

3. napirendi pont: Allianz Klasszikusok Életbiztosítás megkötésének véleményezése 

 

Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, az Allianz Klasszikusok 

Életbiztosítás megkötésének véleményezését.  

Az Allianz Hungária Zrt megbízott képviselője két ajánlatot dolgozott ki a polgármesteri 

biztosítási szolgáltatásokra vonatkozóan, három és hat havi bruttó bérrel kalkulálva. 
 

E két ajánlatot a képviselő-testület részére megismerésre, és megvitatásra bocsátom.  

 

A 3. havi kalkulációval az elérni kívánt összeg: 1.700.000 Ft, 5 éves megvalósítási idővel havi 

összege: 33.853.- Ft 

A 6 havi kalkulációval az elérni kíván összeg: 3.200.000 Ft, 5 éves megvalósítási idővel havi 

összege: 62.966.- Ft. 
 

Kérem, hogy a biztosítási szolgáltatások és összegek ismerete függvényében szíveskedjenek 

döntést hozni a Kincstári Megtakarítási Program polgármesteri végkielégítés kifizetéséhez 

kapcsolódóan. 
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Kláricz János polgármester: 5 évente köt ilyen szerződést az önkormányzat, célja az, hogy a 

törvény alapján három hónap végkielégítés jár annak a polgármesternek, akit nem választanak 

meg újra. Javasolja, hogy a három havi kalkulációt vállalja be az önkormányzat.  

 

Polyák Jánosné tag: Hogyan működik? Havonta kell fizeti a díjat, és ha lejár akkor 

visszakapja az önkormányzat. 

 

Kláricz János polgármester: A díjat havonta kell fizetni, de van ebben a biztosításban egy 

haláleseti biztosítás is, ahol az örökösöm lesz a kedvezményezett, nem az önkormányzat.  

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése a 

napirenddel kapcsolatosan?  

Mivel több kérdés nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjai, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, amennyiben elfogadják, és a képviselő-testület felé is elfogadásra 

javasolják, hogy Bucsa Község Önkormányzata Kláricz János polgármester részére a 

polgármesteri végkielégítés kifizetésére  a „Kincstári  Megtakarítás Program” elnevezésű 

biztosítás kössön három havi díjkalkulációval. 

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

5/2019.(XI.27.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat 

Allianz Klasszikusok Életbiztosítás megkötésének véleményezés 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság elfogadja és a Képviselő-testület elé is elfogadásra 

javasolja, hogy Kláricz János polgármester részére a „Kincstári Megtakarítás Program” 

polgármesteri végkielégítés kifizetéséhez kapcsolódóan az önkormányzat életbiztosítást 

kössön, 3 havi díjkalkulációval, az elérni kívánt összeg 1.700.000 Ft, 5 éves 

megvalósítási idővel, havi összege: 33.853.- Ft/hó díj.  

Felelős: Márki Tiborné elnök 

     Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: Bejelentések 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, kinek van bejelentése?  

   

Szeretné tájékoztatni a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, hogy 2019. december 7-én 

egésznapos rendezvény kerül megtartásra, süteményvásárral, ruhavásárral, kenyérlángos 

sütéssel, koncertekkel, este pedig bál lesz a felnőtt lakosság részére élőzenével. A rendezvény 

egész bevételét fel szeretnék ajánlani Kristóf Katalin kislánya Flóra németországi 

gyógykezelésére. Remélik, hogy ezzel is segíteni tudják a kiutazást, és a gyógykezelést. 

 

Faluházi Sándor tag: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Református Egyház részéről is 

érkezett megkeresés a Kristóf Katalin kislánya felé és mivel nincs még a kislány 

megkeresztelve 2019. december 15-én vasárnap kerül erre sor a református templomba. Az 

esperes úr a karcagi kórust ki fogja utaztatni Bucsára, erre az eseményre mindenkit szeretettel 

hívnak és várnak. Továbbá a keresztelő napi perselypénzt is oda szeretnék adományozni a 

családnak.  
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Kláricz János polgármester: Mindenki nagyon lelkes és lendületes, újabb és újabb 

megkeresések érkeznek, vannak olyan gyűjtsek is, amelyek nem Bucsa településen zajlanak. 

A december 7-e és az advent közötti időszak lesz az, amikor jelentős mennyiségű ajánlás 

érkezik majd. 

Ezzel párhuzamosan az országos médiában is jelent meg híradás, illetve a Karcagi 

Televízióban is, és meg fog jelenni a Békés Megyei beol-ban is. A Körös-Sárréti Televízióban 

is fog tudósítani. 

Reméli, hogy nem egymás hatását kioltva, hanem egymást erősítve fog mindez zajlani.  

Ebben az időszakban felmerül az a gondolat, annak a kezdeményezése, hogy a későbbiekben 

érdemes lenne egy alapítványt létrehozni a beteg gyerekek segítésére, adomány gyűjtésre. 

A dolgozók és a munkaközösségek részéről is felmerült egy szándék arra vonatkozóan, hogy 

az év végi szokásos évzáró vacsoráról lemondanak, és annak a költségét is felajánlják a 

kislánynak. A holnapi testületi ülésen ezt a döntés a testületi ülésen is ki fogják mondani. 

Természetesen egy kisebb, intézményi szintű záró összejövetelt lehetséges tartani. 

 

Polyák Jánosné tag: Örül, hogy felvetődik az alapítvány létrehozása, sokat jelent az adó 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ha jól előkészített anyag kerül be a bírósághoz, akkor kb hat hét alatt 

bejegyeztethető egy alapítvány. Kezdeményezheti bárki, de mivel itt már a kialakult egy 

gondolat, a cél megfogalmazódott, ezért az önkormányzat biztosan segítséget nyújt a 

létrehozásban. 

 

Kláricz János polgármester: Szeretné elmondani, hogy az önkormányzat a Magyar Falvak 

programban útfelújítást nyert, a Deák Ferenc utca, és a Kanizsai utca lett megnevezve a 

beadáskor. Ennek a két utcának a vízvezeték rekonstrukcióját a megvalósítás előtt meg 

kellene oldani.  

 

Faluházi Sándor tag: Arra hívta fel a figyelmet, hogy a vízvezeték nyomvonala az utak szélén 

van, de ahhoz, hogy az aszfaltozást elvégezhessék a Kanizsai utcában mindenképpen szükség 

van a rekonstrukcióra. A Kanizsai utca közepénél van olyan tolózár, amit nem tart 

szükségesnek beépíteni, vagy megoldásként javasolja, hogy az utca elejére helyezzék el.  

 

Kláricz János polgármester: Ebben a pályázatban még nem kötelezné el magát teljesen az 

önkormányzat a rekonstrukcióra, de a tájékoztató alapján az Alföldvíz Zrt mindenképpen 

szükségesnek tartaná, hogy a bekötővezetékeket cseréljék.  

 

Faluházi Sándor tag: A bekötővezeték cserék jóval kevesebb bontással járnak, mint az út alatti 

hosszanti vezeték cserék. Illetve sok megtakarítást jelenthet például a föld elszállítása, stb.  

 

Kláricz János polgármester: A költségeket még újra kell tárgyalni, szerette volna tájékoztatni 

a bizottság tagjait, hogy ez a kötelezettségvállalás a rekonstrukciós alapot képező bevétel 

terhére vállalt beruházás.  

Azért ez a két utca került a pályázatban bejegyzésre, mivel a Kanizsai utcáról a piac 

elköltözik, annak rendbevétele indokolt, illetve a Deák Ferenc utca az, ahol a legtöbb a lakott 

ingatlan.  

Arra is szeretne javaslatot tenni, hogy a kellő alátámasztottságát és lakossági ösztönzését is 

vegyék szem elé. Minden évben lesz ilyen lehetőség, ahol aszfaltozásra lehet pályázni, és 

minden lakosnál, minden kapubejáróra is gondolni kell, amelyhez a lakosoknak hozzá kellene 

járulni, erre vonatkozóan javasolja, hogy dolgozzanak ki egyfajta lakossági ösztönzést.  
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A Bizottsági tagok rövid megbeszélést tartottak, abban egyetértenek, hogy a hozzájárulás 

részleteinek kidolgozását vegyék napirendre.  

 

Polyák Jánosné tag: Szeretné megkérdezni, hogy a parkban ki lett-e már téve a kamion 

parkolását tiltó tábla? 

 

Kláricz János polgármester: Nincs még kitéve a tábla, az intézkedést meg fogja tenni.  

 

Polyák Jánosné tag: Kéri, hogy kerüljön ki a tábla, legyen már napirenden ez a feladat, ne 

maradjon el. 

Továbbá szeretné kérni, hogy ha lehetséges tegyenek ki táblát a közútra is, mert a megállni 

tilos táblát nem, de várakozni tilos táblát ki lehetne tenni, mert több napig is áll kamion a 

községben a főutcán, ami rendkívül balesetveszélyes. 

 

Kláricz János polgármester: Egy jelzéssel fog élni az önkormányzat a közútkezelő felé, és 

azzal indokolják, hogy lakossági jelzésre közlekedési szempontból akadályozott a busz 

kifordulása, az előzés, a kamionosok pihenő idejének kivétele ne történhessen a főúton való 

parkolással.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A megkeresést elkészítik és megküldik az illetékesek felé.  

 

Polyák Jánosné tag: Sajnos az utak is tönkrementek a nagysúlyú kamionok miatt, a községbe 

Karcag felől bevezető út is nagyon elhasználódott. Nem a kamionosok ellen szeretne beszélni, 

de ha a kamionoknak kötött útvonala van, és az nem erre vezet, akkor azt a rendőröknek észre 

kell venni, és intézkedést kell tenni. Tehát ha nem célállomás a község, akkor nem is jöhetne 

erre ilyen méretű jármű. 

 

Kláricz János polgármester: Egyetért, az utak tönkrementek, a felújításuk szükségessé vált, 

több szakaszon veszélyes, reméli hogy a közeljövőben javításra, felújításra kerülnek. 

 

Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, van-e még a bizottsági tagoknak kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte mindenkinek a megjelenést és az 

ülést 15,00 órakor bezárta. 

 

kmf. 

 

 

 

          Márki Tiborné                          Faluházi Sándor   

a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke    a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagja 

                             jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 

Dr. Nagy Éva 

jegyző 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


