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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági Bizottsága 

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

665-5/2014. iktatószám 

5. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2014. 

május 29-én (csütörtökön) délután 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Juhász Sándor, Fehér Lászlóné, Janóné Lengyel Magdolna tagok 
 

Távol maradt: Biró Endre elnök, Fenyődi Attila tag 
 

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

Molnár Andrea Járási Hivatalvezető  
 

Juhász Sándor levezetőelnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait.  

Biró Endre elnök távolléte miatt a levezető elnök szerepében fogja az ülést levezetni.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy Juhász Sándort levezető elnöknek, Fehér Lászlónét 

pedig jegyzőkönyv hitelesítőnek fogadja el. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

egyhangúlag elfogadták az ülés levezető elnökének Juhász Sándort, a jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Fehér Lászlónét. 

 

Megállapította, hogy a nyilvános ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen 

van.   

Ismertette a napirendi pontot, és javasolta annak elfogadását.  

Napirendi pont:  

   

1./ A VéBu Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A Bucsa Geotherm Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ A Bucsai Kábeltelevízió Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ A BUCSA-ÉP Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Egyebek 



2 

 

Juhász Sándor levezető elnök: Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat 

elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi 

pontot elfogadta.  
 

1. napirendi pont: A VéBu Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése 

 

Juhász Sándor levezető elnök: Előterjesztette a napirendi pontot, a VéBu Kft 2013. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezését.  

Kérte a jelenlévő Kláricz János polgármester urat, hogy az írásban kiadott beszámolót szóban 

szíveskedjen kiegészítést tenni. 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait, Dr. Puskás János a 

VéBu Kft ügyvezetője levélben fordult a Képviselő-testülethez, melyben a kft gazdálkodásán 

túl az ügyvezetői teendőkről lemondana. (A levelet a bizottsági tagok számára megismerésre 

is bocsátotta.) 

A VéBu Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló írásos anyagot a bizottság tagjai megkapták.  

 

A VéBu Kft tulajdonjoga esetében Bucsa Község Önkormányzata egy kisebb hányaddal 

rendelkezik (4 %), a döntéshozó egyértelműen a KÖVITE-PLUSZ Kft (96 %), Dr. Puskás 

János ügyvezető. A cég a 2013. évben gazdasági tevékenységet nem folytatott. A céggel 

kapcsolatos problémát a Gazdasági Bizottság tagjai is régebbről ismerik. Egy örökölt 

tevékenységgel és lehetőséggel húzódnak a kft ügyei, úgy, mint a Bucsa Geotherm Kft-vel 

szemben is. Az önkormányzat a Bucsa Geotherm Kft-ben 40 %-os tulajdon résszel 

rendelkezik, azáltal, hogy a BUCSA-ÉP Kft 16 %-ban az önkormányzat pedig 24 %-ban 

tulajdonos. 

 

 A VéBu Kft és a Bucsa Geotherm Kft is egy nagyobb beruházás reményében a RoBa 

Millennium Kft-hez több milliós nagyságrendbe fizetett be pályázati díjat.  

A Dr. Puskás János tájékozató leveléből kiolvasható, hogy a RoBa Millenium Kft ellen 

jelenleg büntetőügy folyik, a RoBa Millenium Kft mind a két céggel a VéBu Kft-vel és a 

Bucsa Geotherm Kft-vel is szerződéses viszonyban volt, a kapcsolódó beruházások 

finanszírozására. Most annyi előrelépés van, hogy az ügyész vádemelési indítvánnyal élt a 

RoBa Millennium Kft vezetősége ellen. Még nem lehet tudni, hogy mikorra folyik le a 

büntetőügy. Az biztos, hogy a Dr. Puskás János ügyvezető le kíván mondani az 

ügyvezetőségről, és felajánlja az üzlettársaknak a tulajdonjogát.  

 

Arról kell, és érdemes elgondolkodni, hogy érdemes minimális szinten tovább működtetni a 

cégeket, annak reményében, hogy a bírósági eljárás végét követően az önkormányzat a 

befizetett pályázati díjak 80 %-át visszakapná. Nem lehet tudni, hogy milyen sokáig fog ez a 

büntetőügy elhúzódni, illetve azt sem lehet tudni, hogyan kerülnének vissza ezek a pénzek, 

vagy vagyonelemek az önkormányzathoz. Nemcsak Bucsa Község Önkormányzata, hanem 

több más önkormányzat is ugyanebben a helyzetben van. Olyan javaslattal fog élni, és ez a 

személyes véleménye is, hogy találják meg azt a formát, ami a legkisebb költséggel jár a 

cégek fenntartására, még ha gazdasági tevékenységet nem is folytatnának, és amennyiben úgy 

alakul egy bírósági per annak lefolytatása után a RoBa Millennium irányába a követelések 

érvényesíthetőek lennének. 
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Talán nehéz lesz ilyen helyzetben ügyvezetőt találni, de érhető, hogy a jelenlegi ügyvezetőnek 

nagyon nagy terhet jelent az, hogy bírósági kihallgatásokra kell járnia. Javasolja elfogadni az 

ügyvezető lemondását. Ez a közeljövőben meg is fog történni, és erre vissza fognak térni.  

Az ügyvezető a saját könyvelésével látta el a társaságok könyvelési munkáit. 

 

A cégek közgyűlése 2014. május 28-án volt, senki nem jelent meg, nagy az érdektelenség, 

úgy tudták elfogadni a beszámolójukat, hogy meghatalmazást adott Bucsa Község 

Önkormányzata.  

A büntetőügy még olyan szakaszban van, amikor még vitatják a cégvezetők büntetőjogi 

felelősségét. Nyilván ez nem megy gyorsan, így addig ezeket a cégeket működőképesen 

kellene tartani.  

Arra tesz javaslatot, hogy kiegészítésekkel a beszámolót a Gazdasági Bizottság javasolja 

elfogadásra a képviselő-testület felé, és abba az irányba foganatosítsanak intézkedést, hogy az 

üzletrészek átadásával, illetve önkormányzati tulajdonba való kerülésével (bár most nincs 

értéke ezeknek az üzletrészeknek) a legkisebb költségek mellett, valamilyen 

„válságvezetőséget” kijelölve a cég működését minimálisan kell tartani. 

 

Juhász Sándor levezető elnök: Megköszönte a tájékoztatást és a kiegészítést. Megkérdezte a 

Gazdasági Bizottság tagjait, hogy van-e egyéb hozzászólás, kérdés, kiegészítés?  

 

Mivel több kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a VéBu Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót elfogadja.  

     

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

7/2014.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat 

A VéBu Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a VÉBU Kft 

2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyben a mérleg főösszege 667 eFt, a 

mérleg szerinti eredménye 0 eFt. 

A Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a foganatosítsanak 

intézkedést a gazdasági társaság minimális költségen való működtetésére. 

Felelős: Juhász Sándor levezető elnök 

Határidő: azonnal  

 

 

2. napirendi pont: A Bucsa Geotherm Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

véleményezése 

 

Juhász Sándor levezető elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsa Geotherm 

Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezését.  

 

Az előző napirendi pontban Kláricz János polgármester összefoglalóan szólt a Bucsa 

Geotherm Kft 2013 évben gazdasági tevékenységet nem folytatott.  
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Megköszönte a tájékoztatást és a kiegészítést. Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, 

hogy van-e egyéb hozzászólás, kérdés, kiegészítés?  

Mivel több kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Geotherm Kft 2013. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

     

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

8/2014.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat 

A Bucsa Geotherm Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsa 

Geotherm Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyben a mérleg 

főösszege 11.076 eFt, a mérleg szerinti eredménye - 72 eFt. 

A Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé, hogy a foganatosítsanak 

intézkedést a gazdasági társaság minimális költségen való működtetésére. 

Felelős: Juhász Sándor levezető elnök 

Határidő: azonnal  

 

3. napirendi pont: A Bucsai Kábeltelevízió Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámoló véleményezése 

 

Juhász Sándor levezető elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezését.  

 

Kérte Kláricz János polgármester urat, hogy szóban adjon tájékoztatást a kft 2013. évi 

gazdálkodásáról. 

 

Kláricz János polgármester:  A kft tavalyi évi gazdálkodásáról azt lehet tudni, hogy gazdasági 

tevékenységet nem folytatott, banki költségen kívül más forgalma nem volt, NAV tartozása 

nem volt, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felé volt egy bírsága.  

A Bucsai Kábeltelevízió Kft másik tulajdonrészét a Szűcs Gábor úrtól a Dunakanyar Holding 

Kft vásárolta meg. A kapcsolat velük is megszűnt. Az önkormányzat a szükséges jelentéseket 

az 50 %-os tulajdonrészével tudta megtenni.   

Elmondta, hogy 2010. év óta nincs személyesen köze a céghez, az ügyvezetői feladatokat Ifj. 

Gyarmati Imre látta el.  

Arra szeretne javaslatot tenni a testületi ülésen is, hogy az ügyvezetőt bízzák meg azzal, hogy 

mivel már nincs az önkormányzatnak egyéb terve, üzleti modellje a Kábeltelevízió Kft 

jövőbeni működésére, indítsák el a kft felszámolását.  

Elmondta, hogy a Bucsai Kábeltelevízió Kft annak idején 500 ezer  forintból alakult, ennek az 

összegnek az 50 %-át tette bele az önkormányzat, és ezen az összesen túl több pénzt, tagi 

kölcsönt az önkormányzatnak nem kellett tennie a kft-be. 

A kft mindig tudott működni, és elérte célját. 
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Juhász Sándor levezető elnök: Megköszönte a kiegészítést, megkérdezte a Gazdasági 

Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

9/2014.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat 

A Bucsai Kábeltelevízió Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyben a mérleg 

főösszege 604 eFt, a mérleg szerinti eredménye – 71 eFt. 

Felelős: Juhász Sándor levezető elnök 

Határidő: azonnal  

 

4. napirendi pont: A BUCSA-ÉP Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 

véleményezése 

 

Juhász Sándor levezető elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Kft 

2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezését.  

 

Kérte Kláricz János polgármester urat, hogy szíveskedjen szóban kiegészíteni a BUCSA-ÉP 

Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Kft az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő 

gazdasági társaság. A tavalyi év a mérleg szerinti eredménnyel zárult, a kft tagi kölcsönt is 

tudott visszafizetni az önkormányzatnak.  

A hatósági díjszabás elrendelésével a kft-nél is díjcsökkentést kellett eszközölni.  

Megjelent azonban egy új hatósági díj forma, a lerakói díj, ami tonnánként többlet költséget 

jelentett a BUCSA-ÉP Kft-nek. Ez a többletköltség komoly anyagi megterhelést jelentett ez a 

kft-nek. A rezsicsökkentést a kft-nél is alkalmazni kellett, illetve az önkormányzat is mindig 

úgy szabta meg a kft működését, hogy a szolgáltatás profitmentes legyen, a lakosok érdekeit 

helyezte előtérbe. 

A tavalyi évben a Vidékfejlesztési Minisztérium egy pályázati lehetőséget hirdetett, és ezen 

kormányrendelet alapján a kft közel négymillió forint összegben pályázatot nyújtott be a VM 

felé, és ebből a pályázati összegből szerette volna a megemelkedett lerakói járulék miatt 

felgyülemlett tartozását kifizetni a karcagi lerakó felé.   

Nem egyedi történet ez egyébként, más települések, önkormányzatok is észlelik, itt a 

közelben Ecsegfalva, Füzesgyarmat. 

Most közel 5 millió forint felett van ez a tartozás, amit karcagi lerakó felé ki kellene fizetni. A 

lerakó vezetője már felkereste telefonon emiatt.  

 

Amennyiben ebből a pályázatból nem kap pénzt a kft, akkor egy folyamatos támogatási 

igénnyel lenne az önkormányzat felé, akár tagi kölcsön nyújtása végett.  
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Nem gondolja, hogy az önkormányzatnak most egy olyan „szélmalomharcba” kellene 

kezdenie, hogy a kft folyamatosan kialakuló adósságait finanszírozni kellene. Ezt az 

önkormányzat nem engedheti meg, és nem is tudja megtenni. Bár kötelező feladata az 

önkormányzatnak az, hogy ellássa a hulladékszállítást, azonban van egy hatóság 

Magyarországon, a katasztrófavédelem, akik a hulladékszállítási gondok jelzését követően 

kötelezően kijelölik azt a céget, akik elszállítják a lakosság szemetét.  

 

A lakosság ebből a változásból nem érezne semmit, mert a hulladék elszállítása továbbra is 

megoldott lenne. Előzetesen már jelezte a lerakó vezetőjének, hogy lehetséges, hogy ebből a 

felhalmozott adósságból ilyen jellegű probléma lesz. Megemlítette, hogy az önkormányzat azt 

a módozatot választotta, hogy beszállította a hulladékot Karcagra, mivel a kft-nek volt 

engedélye a gyűjtésre. Eddig ez alkalmazható módszer volt, az ágazat önmagát eltartotta. 

Azonban nem ragaszkodna egy olyan gazdasági tevékenységhez, amit évente 7-8 millió 

forinttal ki kell egészíteni, sőt van egy hatóság, ami kijelöli azt, aki elvégzi a feladatot 

probléma esetén. 

Több környékbeli önkormányzat bevásárolta magát a Békés Manifest Kft-be, és most 

szembesülnek azzal, hogy a kft-be folyamatosan tagi kölcsönnel kell beszállniuk, mert nem 

tudják a szolgáltatást ellátni.  

Biztosan nem fog elegendő lenni az a forrás, mint amennyi igény érkezett a minisztérium által 

kiírt pályázatra. Akkor pedig az a meglátása, hogy úgy járnak el felelősségteljesen, ha nem 

mennek el abba az irányba, hogy az önkormányzat egyébként is súlyos anyagi helyzetét 

tekintve tagi kölcsönnel segítik a kft-t. 

Ilyen szempontból a kertészszigeti terjeszkedés sem hozott elég bevételt, mert nem fogják 

tudni lefinanszírozni a hiányzó összegeket. 

A szennyvízszállítás jelentős üzleti tevékenység, ám az ott realizálódott profitot, mindig 

elviszi a másik oldal a szilárd hulladék szállítása kiadása. Nem beszélve arról, hogy olyan 

gépjármű parkja van a kft-nek, ami havi rendszerességgel tetemes költséget emészt fel a 

meghibásodás, üzemanyag terén. Sajnos nagyon kevés ideig volt lehetőség egy pályázatot 

benyújtani új gépekre, de elég jelentős saját erő része is lett volna ennek a beruházásnak. 

Valószínű az a cél, hogy minél központosítottabban, minél nagyobb területet lássanak el a 

nagyobb szolgáltatók, ezért úgy látja, hogy ezzel szemben nem tudnak mit tenni és az a 

meglátása, hogy az önkormányzatnak nem kellene komoly összegeket a BUCSA-ÉP Kft-be 

tennie. 

A BUCSA-ÉP Kft működésével kapcsolatosan elmondható, hogy a szennyvízszállítás is 

hamarosan ki fog mögüle „ürülni”, mivel ha a szennyvízberuházás elkészül, és az 

üzemeltetést az Alföldvíz Zrt átveszi.   

A testületi ülésen felhatalmazást fog kérni a képviselő-testülettől a karcagi lerakó vezetőjével 

való tárgyalások lefolytatására.  

 

Juhász Sándor levezető elnök: Megköszönte a kiegészítést, megkérdezte a Gazdasági 

Bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  
 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a BUCSA-

ÉP Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 

A Gazdasági Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  
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10/2014.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat 

A BUCSA-ÉP Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a BUCSA-ÉP 

Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyben a mérleg főösszege 2.606 

eFt, a mérleg szerinti eredménye 2.476 eFt. 

Felelős: Juhász Sándor levezető elnök 

Határidő: azonnal  

Juhász Sándor levezető elnök: Kérte a Polgármester urat, hogy sűrűbben kapjanak a lakosok 

tájékoztatást a szennyvízberuházás állásával kapcsolatosan. 

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy a szennyvízhálózat esetében a Switelsky 

nevezetű cégcsoportot lett a hálózat kivitelezéséért felelős, ezt a céget fogják eredményesnek 

nyilvánítani. A szerződés megkötésének az előkészítése van folyamatban.  

 

A szennyvíztisztító esetében valószínű, hogy új eljárást fognak lefolytatni, mert ott egy cég 

ajánlata nyilvánítható érvényesnek, és az a cég, amelyik ajánlatot adott, nagyon magas 

költségen vállalta a beruházást.  

Ez külön eljárást jelent, és a hálózat kivitelezése ettől függetlenül el fog indulni.  

 

Juhász Sándor levezető elnök: Amíg nem látják a lakosok, hogy indul a beruházás, addig 

várják a folyamatos tájékoztatást, és negatívan gondolkodnak. 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy több dolog folyt párhuzamosan. A 

közbeszerzési eljáráson keresztül a két beruházásra igyekezett az önkormányzat kivitelezőt 

kiválasztani. Ezzel párhuzamosan folyt a munka a forrás bevonására, év közben készült egy 

tanulmány ami alapján 95 %-ra megnövelték a beruházás támogatási intenzitását, valamint az 

országon belüli EU Önerő pályázatra is készíti elő az anyagot az önkormányzat. 

 

Ha tavaly októberben meghitelezték volna a 200.000 Ft-ot, az érdekeltségi hozzájárulás 

összegét, elindulhatott volna a munka idén januárban. De akkor az érdekeltségi hozzájárulás 

200.000 Ft lett volna. Azonban annak idején nem azért választották polgármesternek, hogy 

még ha bizonyos esetekben ez presztízs veszteséggel is jár, hogy ne tegyen meg mindent 

azért, hogy a szennyvízberuházás megvalósulhasson, és ha lehetőség van rá, akkor minél 

nagyobb állami támogatást vehessen igénybe az önkormányzat. Ez a pozíció nem arról szól, 

hogy minél szebben, hitelesebben menjen a dolog, hiszen semmilyen információt nem titkolt 

el, a beruházás az idén el fog indulni, sőt éppen a holnapi napon a Víziközmű Társulás 

közgyűlésén fogják bejelenteni, és fognak arról döntést hozni, hogy az érdekeltségi 

hozzájárulás összegét le fogják csökkenteni 90.000 Ft-ra. Azt szeretné tolmácsolni, hogy 

négy-öt hónapnyi csúszást be kell vállalni, még abban az esetben is, ha ez presztízs vesztéssel 

jár, és nincs olyan, hogy ne valósuljon meg a beruházás. Az állam kimondottan az ivóvíz és 

szennyvízberuházások esetében a többlet forrást biztosítja, abban az esetben is, ha az adott 

településen víziközmű társulás nem tud helyt állni. Közel 70 településen úgy zajlik a 

szennyvízberuházás, hogy az önkormányzat kezéből a beruházást kivették, és a költségvállaló 

az állam. Az országban van 27 olyan település, akik szerződés kötöttek arra, hogy 2015. 

januárjára el fog készülni a szennyvízberuházás. Már olyan témával is foglalkoznak, hogy a 

kötelező hat havi próbaüzem már nem fog beleférni a szerződésben vállalt határidőbe, illetve 

a pénzügyi elszámolás. De már olyan lehetőségek is vannak a szakhatóságok előtt, hogy 

csökkenteni fognak ezen az időn. 
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Juhász Sándor levezető elnök: Nem gondolt arra, hogy bármilyen információ nem lenne 

ismertetve. Mindenki kérdezi, általában a piacon informálódnának az emberek.  

Azonban a maga részéről optimista, és bízik a beruházás megvalósulásában. 

Megköszönte a kiegészítést és a bizottsági ülést bezárta. 

 

    

Kmf. 
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