Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottsága
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
784-3/2016. iktatószám
3. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2016.
május 25-én (szerdán) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Faluházi Sándor, Mogyorósi Anikó, Polyák Jánosné
tagok
Távol maradt: Fehér Lászlóné tag
Tanácskozási joggal meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Kláricz János polgármester, Balázs
Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Földesi Györgyné elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, a jegyző
asszonyt, a pénzügyes munkatársat Balázs Ferencnét, és Kláricz János polgármester urat.
Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 5 fő
bizottsági tagból 4 fő jelen van, a döntésben résztvevők száma 4 fő.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Faluházi Sándor bizottsági tagot.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Faluházi Sándor
tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Faluházi Sándor tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Előterjesztette a napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1./ Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének előirányzat módosítása
véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
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3./ Bucsa Község Önkormányzat 2015. költségvetése maradványának véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
4./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése maradványának
véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
5./ A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2015. évi gazdálkodásának véleményezése
Előadó: Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető
6./ A Bucsai Kábeltelevízió Kft 2015. évi gazdálkodásának véleményezése
Előadó: Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető
7. Bejelentések
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek más
javaslata a napirendi pontokat illetően?
Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a napirendi pontokat elfogadta.
Javasolja, hogy a gazdasági társaságok beszámolóját fogadják el először, mert annak meg
kellene előzni a zárszámadás elfogadását, ezért a mai napirendben szereplő két gazdasági
társaság beszámolóját javasolja először megtárgyalni.
A zárszámadást május 31. napjáig kell megtárgyalni, elfogadni és rendeletet alkotni.
1. napirendi pont: napirendi pont: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2015. évi
gazdálkodásának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft
2015. évi gazdálkodásának véleményezését.
Az előterjesztéshez kapcsolódó anyagot a bizottság tagjai megkapták, átadta a szót a bizottság
tagjainak.
Faluházi Sándor tag: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2015. évi veszteséges gazdálkodásával
kapcsolatos indoklás a beszámolóban kifejtésre került, úgy mint az előző években is, ami
magyarázható a rezsicsökkentéssel, az egyéb kintlévőségekkel. A 2015. évi eredmény mínusz
3,5 millió forint, és ezzel szembe van állítva a rezsidíj csökkentés miatti kiesés, és a lakosság
tartozása. Ha ez a két dolog nem lenne, talán nem lenne veszteséges a kft. Ezt értelmezte az
anyagból. A karbantartási költségek nem voltak kiemelve az írásos beszámolóban, illetve a
kereskedelmi tevékenység bővült 2015 évben, a rendezvény szervezés is plusz feladatként
mutatkozott a kft bevételei között.
Polyák Jánosné tag: A BUCSA-ÉP Kft gazdálkodása bevételi oldala kimutatásra került, de
hiányolja, hogy az anyagban a bevételekhez kapcsolódó közvetlen költségek nincsenek
részletezve. Pl. a Sport presszó bevételeihez kapcsolódó kiadásokra gondol.
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Mivel ez a kft megszűnik, ezért nem annyira tartja most indokoltnak, viszont ha a későbbiekben
lesz egy másik kft-je az önkormányzatnak, akkor javasolja, hogy annak működését és a
gazdálkodással kapcsolatos beszámolót szigorúbban kezeljék.
Faluházi Sándor tag: Egyetért az elhangzottakkal és maga az ügyvezető is jelzi a beszámolóban,
hogy a kft további működését nem javasolja.
Földesi Györgyné elnök: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2015. évi gazdálkodásáról készült
beszámolóból a forgalom és a bevétel számadatai nem adnak teljes képet. Elmúlt évben a kft
veszteséges, nehezen értelmezhető az a megfogalmazás is, hogy a kft bevétele elmaradt.
Azonban kellene szólni arról, hogy mit tett a kft annak érdekében, hogy az elmaradt bevétel
mellett eredménye legyen.
A kft tavalyi eredménye mínusz 3.431.000 Ft, ez is gond, de az sokkal nagyobb gond, hogy 25
millió forint kötelezettsége is van a kft-nek. Sajnos a lakossági kintlévőség is nőtt, ha itt lenne
az ügyvezető megkérdezné, hogy mit tett az ügyvezető annak érdekében, hogy csökkenjen,
illetve megtérüljön a kintlévőség?
Maga az ügyvezető sem javasolja, hogy tovább működjön a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft. Azt
már a testület is elhatározta, hogy nem fogja fenntartani a kft-t, azonban a veszteséges kft
megszűntetése még később fog kicsúcsosodni, és a képviselő-testület számára ez további
megoldandó problémát fog jelenteni. A szöveges értékelésben erre nem látszik utalás, vagy
ajánlat. Mivel ezt most nem tudja megkérdezni az ügyvezetőtől, a gazdasági társaság
beszámolóját javasolja elfogadni, a munkának haladni kell.
Kláricz János polgármester: A képviselő-testületi ülésen az ügyvezetőtől erről részletesebb
kifejtést fognak kérni. Egyre közeledik az a határidő, a félév, amikor is a szolgáltatás
végzéséhez szükséges díjfizetési kötelezettséget az önkormányzat a kft helyett magára vállalta,
bízva abban, hogy a több megyét érintő, a DAREH kezelésében lévő szolgáltatás beindul. A
DAREH Társulás holnapi taggyűlését nagy érdeklődéssel várja minden önkormányzat, az
alpolgármester lesz a delegált, mert képviselő-testületi ülés is lesz. Sajnos az a tapasztalat, hogy
a DAREH-nek folyamatos akadályoztatása történik a megyében, kb. három hónapos csúszás
látható, nem tudták még beindítani a szolgáltatást.
A képviselő-testület felé azonban készül egy javaslattal, azzal, hogy amennyiben június
hónapban elteltével nem indul a DAREH, a testület jelentse be, hogy nem szállít tovább az
addig szolgáltató, és kérje az önkormányzat a szolgáltató kényszerkijelölését, ami valószínű,
hogy a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft lesz. Lehetséges, hogy furcsa állapot lesz. A jogi státusza
még nem tisztázott a kijelölt cégnek, és a kötelező feladatellátás miatt a felmerülő költségeket
lehetséges, hogy később az önkormányzatokon be fogják hajtani. Az lenne a legbiztonságosabb,
ha ez a több megyét felölelő szolgáltatás beindulna.
Földesi Györgyné elnök: Az állam törvényben jelölte ki azokat a szolgáltatókat, akik a
hulladékot begyűjthetik. A DAREH is ezért nem indult még, mert nem tud lépni, egyébként
készen állnak mindenre, de erre most nincsenek az önkormányzatok ráhatással.
Kláricz János polgármester: A kft megszűnésekor minden tételt meg fognak vizsgálni,
valószínű, hogy mire ez a fázis bekövetkezik addigra a karcagi kft felé már nem fog tartozása
lenni a kft-nek. Az biztos, hogy a folyékony hulladékszállítási szolgáltatási tevékenység fog
hamarabb megszűnni, 2016. október 31. napjával, de lehetséges, hogy a szilárd hulladékgyűjtés
is. Ha ezzel a kiegészítéssel a bizottság támogatni tudja a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2015. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját, azt megköszöni, és a képviselő-testületi ülésen a kft
gazdálkodása bővebben kifejtésre kerül, és ebben az éven az egyik legnehezebb feladat lesz
ennek a kft-nek a megszűntetése.
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Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítéseket.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja a
BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a képviselő-testület
felé is elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
7/2016.(V.25.) Gazdasági Bizottsági határozat
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2015. évi gazdálkodásának véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé a melléklet szerinti részletezéssel
elfogadja a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: A Bucsai Kábeltelevízió Kft 2015. évi gazdálkodásának
véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsai Kábeltelevízió
Kft 2015. évi gazdálkodásának véleményezését.
A legutóbbi cégbírósági bejegyzés szerint ennek a cégnek is Ifj. Gyarmati Imre az ügyvezetője.
2014. május 27-i levélben ifj. Gyarmati Imre lemondott az ügyvezetőségről, arról nincs
információja, hogy másik ügyvezető megválasztására sor került-e?
Kláricz János polgármester: A Bucsai Kábeltelevízió Kft jelenlegi állapotát szeretné
összefoglalni, 2008 évben jött létre a kft, 500 ezer forint törzstőkével, melynek a célja az volt,
hogy a településen a kábeltelevízió hálózat megépüljön. Maga a hálózat megépítése az alatt
történt, amíg személyesen volt az ügyvezető. Az engedélyezési eljárással kapcsolatban elég sok
jogi procedúrába került a kft. Hosszú bírósági folyamatok végén a Nemzeti Média és Hírközlési
Hatóság ezeknek a díjaknak a megfizetésére kötelezte a kft-t. Menet közben az ügyvezetői
pozíciót Szűcs Gábor vette át, és két és fél évig menedzselte, és a bírósági ügyeit is vitte. Mikor
a döntés megszületett, az önkormányzat testülete engedélyezte Szűcs Gábornak, hogy a
tulajdonrészét a Dunaholding Kft vette meg. Az önkormányzat abból a szempontból látott
ebben potenciát, hogy ez a cég hírközléssel és kivitelezéssel foglalkozott, és 2 millió forint tagi
kölcsönt tett ebbe a cégbe, azért, hogy a NAV-nál lévő elmaradások rendeződjenek, és a cég
jogi státusza helyre álljon. A bírósági döntések ellen az Ifj. Gyarmati Imre ügyvezetése alatt is
folyamatosan történt ügyvédi fellépés, ennek a fizetendő összegnek a csökkentését, vagy
törlését kérték, de ezek sikertelenül jártak, és 2014 évben a cégvezető lemondott. Nem sikerült
ügyvezetőt sem választani, és ezzel párhuzamosan elindult a kft felszámolása, várhatóan
szeptemberben fog a felszámolás megtörténni. Semmilyen, akár tulajdonosi, akár személyi
felróható eljárásbeli hiányosságot nem tártak fel, a cégbíróság szeptemberben veszteséggel
fogja a kft-t megszűntetni.
Földesi Györgyné elnök: Az önkormányzat miért nem vállalta be a 8.187.000 Ft-ot?
Kláricz János polgármester: Nem tudta ezt az összeget bevállalni az önkormányzat. A Bucsai
Kábeltelevízi Kft-ben az önkormányzat tulajdonos. Mikor értékesítésre került a hálózat, akkor
még nem jelent meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság követelése.
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Az új tulajdonos sem volt felkészülve erre, hogy ekkora követelés fog lenni. A cég fejlesztési
potenciával vette meg a Bucsai Kábeltelevízió Kft részét. A megbízott ügyvéd 5 próbálkozás
után sem tudott közgyűlést összehívni. Már az előző ülésen is szerették volna tárgyalni a kft
gazdálkodását, akkor még az ügyvéd úr tájékoztatását nem kapták meg, az abban foglalt
információk fontosak. Szeretné kiemelni a kft működésében való érintettségét, akkor még ezek
az ügyek nem forrtak ki, és nem látszottak, később lehetett már csak ezt látni, akkori
szituációban nem cselekedett volna másképp. A cég megalakításával a célját elérte, jelenleg a
szolgáltatást az Alföld-Sat Kft végzi. A cél az, hogy a hálózat működtetve legyen.
Földesi Györgyné elnök: A megalapításnál lehetett volna arra figyelni, hogy ne 50-50 %-os
arányban, hanem 49-51 %-os arányban kellett volna a tulajdonrészeket meghatározni.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja a
Bucsai Kábeltelevízió Kft 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a képviselő-testület
felé is elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
8/2016.(V.25.) Gazdasági Bizottsági határozat
A Bucsai Kábeltelevízió Kft 2015. évi gazdálkodásának véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé a melléklet szerinti részletezéssel
elfogadja a Bucsai Kábeltelevízió Kft 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete
módosításának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének előirányzat módosítása véleményezését.
Megköszönte a pénzügyi anyag elkészítését a jegyző asszonynak, és a pénzügyi munkatársnak.
Megkérdezte, hogy milyen előirányzat módosítások voltak 2015 évben, miből tevődik össze a
371 millió forint előirányzat változás.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Negyedik negyedévben is volt plusz bevétel, amivel a
2015 évi költségvetést módosítani kellett. A rendkívüli önkormányzati támogatás, ami 3.457
eFt volt, a GYEV támogatásra jogosult gyerekek részére novemberben természetbeni
támogatásként 2.587 eFt került csekk formájában kifizetésre. Lakossági víz- és
csatornaszolgáltatásra pályázott az Alföldvíz, amit az önkormányzat kapott meg, és adott
tovább 2.519 eFt volt. Szociális tűzifa vásárlás támogatására kapott az önkormányzat 4.534 eFtot, ami az év végi pénzkészletben jelen volt, mert az idén költötte el az önkormányzat. 2016 év
október elsején az óvodai gyermek létszám változásából adódóan kapott még az önkormányzat
normatíva emelést, 1.322 eFt-ot, az ingyenes étkeztetés támogatására kapott még az
önkormányzat l.077 eFt-tot, csökkent a gyerek utaztatás támogatása, mert a töviskesi gyerekek
kevesebben voltak 181.000 Ft-tal, a KEOP szennyvízberuházáshoz 15.325 eFt-ot biztosított
még az Európai Unió, ez is a pénzkészlet része, a negyedik negyedévi bérkompenzáció 466 eFt.
Az önkormányzat záró pénzkészlete: 34.607 eFt. A nagyarányú változást az idézte elő, hogy
úgy volt betervezve a költségvetés, hogy nem lesz 100 %-osan támogatva a
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szennyvízberuházás, az önerőt a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat utalja át.
Kláricz János polgármester: Kiegészítésként szeretné elmondani, hogy a szennyvízberuházás
költségeinek 80%-a KEOP, 20 %-a KEHOP támogatással került elszámolásra.
Balázs Ferencé pénzügyi munkatárs: A rendkívüli támogatás betervezett összegét csökkenteni
kellett, mert nem kapott annyi támogatást az önkormányzat, valamint be lett tervezve a
Munkaügyi Központ által támogatott éves keret, de ezt át kellett csoportosítani. A csökkenés
ezekből a tételekből tevődik össze.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e valakinek kérdése,
hozzászólása, véleménye?
Mogyorósi Anikó tag: Megköszönte az anyagot, és a tájékoztatást.
Polyák Jánosné tag: Az anyag nagyon részletes, és érthető, megköszönte.
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja Bucsa
Község 2015. évi költségvetése előirányzat módosítását és a képviselő-testület felé is
elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
9/2016.(V.25.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének előirányzat
módosítása véleményezése
A Gazdasági Bizottsága Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felé a 2015. évi
költségvetés módosított előirányzat fő összegét bevétellel kiadással egyezően 2.032.418 e
Ft-tal javasolja megállapítani.
A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 2.032.418 e Ft-ra módosul.
Felelős: Földesi Györgyné - Bizottság Elnöke
Balázs Ferencné - Pénzügyi Főmunkatárs
Határidő: azonnal
Táblák: 1. melléklet bevételek, 2. melléklet kiadások
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2015. évi zárszámadása véleményezését.
Javasolja, hogy a Gazdasági Bizottság Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadását
1.993.730 ezer Ft bevételi oldallal, 1.989.097 eFt kiadással fogadja el, és a képviselő-testület
felé is javasolja elfogadni.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja Bucsa
Község 2015. évi zárszámadását és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
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A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
10/2016.(V.25.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása véleményezése
A Gazdasági Bizottság Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadását a képviselőtestület felé a mellékelt rendelettervezet szerint elfogadásara javasolja.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi maradványának
véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a ötödik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2015. évi maradványának véleményezését.
Javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének maradványát 3.876.916 Fttal elfogadni.
A bizottság tagjai egybehangzóan egyetértettek.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja Bucsa
Község 2015. évi költségvetése maradványát és a képviselő-testület felé is elfogadásra
javasolja, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
11/2016.(V.25.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi maradványa véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát a Gazdasági Bizottság
a Képviselő-testület felé 3.876.916 Ft-tal javasolja jóváhagyni, mely összeget feladattal
terhelten javasolja jóváhagyni.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
6. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
maradványának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése maradványának véleményezését.
A Bucsai Közös Önkormányzat Hivatal 2015. évi költségvetésének maradványát 757.063 Ft
összegben javasolja elfogadni, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolni.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja Bucsai
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Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése maradványát és a képviselő-testület felé
is elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
12/2016.(V.25.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése maradványának
véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése maradványát 757.063 Ft összegben javasolja elfogadni.
A Gazdasági Bizottság a maradvány összegét személyi juttatásra és járulékaira javasolja
felhasználni.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
7. Bejelentések
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e még kérdés, hozzászólás a
Bejelentések napirendi pontban?
Kláricz János polgármester: A beadott pályázatokról szólt, a kerékpársáv építése, a csapadékvíz
elvezető rendszer építése, az óvoda felújítása, a piac építése, az orvosi rendelő építése pályázat
benyújtott, és hiánypótolt állapotban van. Folyamatos a pályázatok előkészítése, és ügyintézése.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a jelenlétet, mivel több kérdés és hozzászólás nem volt
a Gazdasági Bizottság ülést 16,40 órakor bezárta.

kmf.

Földesi Györgyné
Gazdasági Bizottság elnöke

Faluházi Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
a Gazdasági Bizottság tagja

Pap-Szabó Katalin
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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