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JEGYZŐKÖNYV 

a Gazdálkodási Bizottság 

soros, nyílt üléséről 
 

 

Az ülés helye:  Bicske, Városháza I. emeleti díszterem 

   Bicske, Hősök tere 4.  

 

Az ülés időpontja:  2018. június 21. 8.00. óra 

 

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:  

Döme Lászlóné bizottsági tag 

Ivanics Imréné elnökhelyettes 

Varga Györgyné bizottsági tag 

 

Távollévő bizottsági tag/ok: 

Heltai Zsolt bizottsági tag 

Bárányos József elnök 

 

Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:  

Fritz Gábor jegyző 

Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője 

Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője 

Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője 

Dankó Anikó ügyintéző 

Tuba Gabriella ügyintéző 

Kissné Bükkös Éva  

 

Ivanics Imréné: köszönti a Gazdálkodási Bizottság soros, nyílt ülésén megjelenteket. 

Megállapítja, hogy a bizottság 3 fővel határozatképes. A meghívóban szereplő napirendekre 

tesz javaslatot. Megkéri a bizottság tagjait, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, jelezze. 

 

 A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

109/2018. (VI.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: 2018. június 21-i soros, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága 2018. június 21-

i soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1.) Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 
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2.) Személyes közreműködési szerződés módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

3.) Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

4.) Fejér Megyei Művelődési Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

5.) 2018. évi augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

6.) Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról és tevékenységi körének bővítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

7.) A víziközművek 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének beruházási tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

8.) Bejelentések 

 

Ivanics Imréné: a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Döme Lászlónét. Kéri, aki egyetért, a 

jegyzőkönyv-hitelesítő személyével, jelezze. 

  

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

110/2018. (VI.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: 2018. június 21-i soros, nyílt ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága megválasztja 

Döme Lászlónét jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

 

 

1.) Napirendi pont 

Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Ivanics Imréné: felkéri Fritz Gábor jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az első napirendi pontot. 
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Ivanics Imréné: megkérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. Nincs, ezért kéri a bizottság 

tagjait szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

111/2018. (VI.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicske Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint: 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2018. (…...) önkormányzati rendelete 

 

Bicske Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 23 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Bicske Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 14.) 

önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szervei 2018. évi költségvetésének  

1. kiadási főösszegét  5 254 357 ezer forintban 

2. bevételi főösszegét  5 254 357 ezer forintban 

            állapítja meg.                                                                                                        

(2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23.§ -a szerint: 

1. Költségvetési bevételek összege:   2 240 978 ezer forint 

2. Költségvetési kiadások összege:   5 242 676 ezer forint 

3. Költségvetési hiány összege:       3 001 698 ezer forint 

4. finanszírozási bevételek összege   3 013 379 ezer forint 

5. finanszírozási kiadások összege                   11 681 ezer forint 

6. belső finanszírozási összege                                 3 013 379 ezer forint 

7. külső finanszírozás összege                        0 ezer forint 

 

2. § (1) A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3. § (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 3 493 035   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 3 493 035 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 434 931   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 434 931 

 

  ezer forintban 

állapítja meg. 

(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény 

Bicske, Árpád utca 13. 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 116 380   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 116 380   ezer forintban 

állapítja meg. 

(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József   Attila 

utcai Tagóvodája 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 88 068   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 88 068   ezer forintban 

állapítja meg. 

(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas 

Tagóvodája 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 173 846   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 173 846   ezer forintban 

állapítja meg. 

(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes  Művelődési 

Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2018. évi 

 költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 95 521   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 95 521   ezer forintban 

állapítja meg. 

(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési 

Központ és Könyvtár -  Könyvtár Szakmai Egység 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 34 530   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 34 530   ezer forintban 

állapítja meg. 

(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági  Szervezet 
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2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 255 953   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 255 953   ezer forintban 

állapítja meg. 

(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2018. évi 

költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 208 495   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 208 495   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg. 

(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és 

Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 242 080   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 242 080   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és 

Szabadidőközpont Üzemeltető 2018. évi költségvetésének 

a) kiadási főösszegét 111 518   ezer forintban 

b) bevételi főösszegét 111 518   ezer forintban 

 

 

 

 

állapítja meg.” 

3. § A Rendelet 1 – 36. melléklete helyébe e rendelet 1 – 36. melléklete lép. 

 

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti. 

 

 

 Pálffy Károly Fritz Gábor 

 polgármester jegyző 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2018. ……………… 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

 

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

 

2.) Napirendi pont 

Személyes közreműködési szerződés módosításáról 

Előterjesztő: polgármester 
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Ivanics Imréné: felkéri Fritz Gábort ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést 

 

Ivanics Imréné: megkérdezi van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. Amennyiben nincs, 

kéri szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

112/2018. (VI.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

Tárgy: Személyes közreműködési szerződés módosításáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a személyes közreműködési szerződés módosításáról szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozza: 

 

1) Jóváhagyja, hogy 2018. július 1. napjával havonta a mindenkori finanszírozási 

díjat Bicske Város Önkormányzata bruttó 50.000,-Ft-ra egészítse ki iskola-

egészségügyi ellátás címén az Oxy-Signum Kft. (székhelye: 2060 Bicske, 

Bajcsy-Zsilinszky utca 10., képviseletében: Zámbó Péterné Dr. Paulovics Klára) 

részére, melyet a mindenkori költségvetés dologi kiadások előirányzat terhére 

biztosít. 

 

2) A határozat mellékletét képező (Oxy-Signum Kft. székhelye: 2060 Bicske, 

Bajcsy Zsilinszky utca 10. képviseletében: Zámbó Péterné Dr. Paulovics Klára) 

módosított személyes közreműködési szerződés tartalmát megismerte és azt 

jóváhagyja, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

3.) Napirendi pont 

Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Ivanics Imréné: megadja a szót Fritz Gábornak, kéri ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: ismerteti a napirendi pontot. 
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Ivanics Imréné: megkérdezi a bizottsági tagokat van-e hozzászólásuk. Nincs hozzászólás. Kéri 

szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

113/2018. (VI.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Bicskei Evangélikus Egyházközség részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Evangélikus Egyházközség részére 

nyújtott 100.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

4.) Napirendi pont   

Fejér Megyei Művelődési Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

Ivanics Imréné: fel kéri Fritz Gábort ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: elmondja, hogy megkötötték a szerződést az elszámolás rendben volt. 

 

Ivanics Imréné: kérdezi van-e valakinek észrevétele, amennyiben nincs kéri, hogy 

szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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114/2018. (VI.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: Fejér Megyei Művelődési Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a Fejér Megyei Művelődési Központ részére nyújtott támogatás elszámolásáról szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei Művelődési Központ részére 

nyújtott 100.000,-Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja. 

 

 

5.) Napirendi pont 

2018. évi augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Ivanics Imréné: elmondja, hogy a bizottságnak a pénzről kell döntenie. Felkéri a jegyzőt, 

ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Ivanics Imréné: kéri az bizottsági tagokat, amennyiben nincs hozzászólás, szavazzanak. Kéri, 

aki támogatja a határozati javaslatot, jelezze. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

115/2018. (VI.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: 2018. évi augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a 2018. évi augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről szóló határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. a 2018. évi augusztus 20-i rendezvény programját a határozat melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja, 
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2. a programra 3.500.000,-Ft összeget biztosít keret jelleggel a 2018. évi költségvetés 

rendezvény előirányzat terhére, 

 

3. felkéri a Petőfi Művelődési Központot a műsor előkészítésére, a teljes program 

lebonyolítására, a hangosítás, a technikai feltételek és háttér biztosítására, a 250 db 

meghívó és 20 db plakát 2 db nagyplakát elkészítésére. A Petőfi Művelődési Központ 

szakemberei a Polgármesteri Hivatal iránymutatása alapján készítik elő és bonyolítják 

le az augusztus 20-i megemlékezést. 

 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

6.) Napirendi pont 

Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. negyedéves beszámolójának 

elfogadásáról és tevékenységi körének bővítéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Ivanics Imréné: felkéri Fritz Gábort ismertesse a napirendi pontot. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy az ásványvíz hasznosításával, kereskedelmi forgalomba 

hozásával kapcsolatos tárgyalások, egyeztetések milyen stádiumban vannak. 

 

Ádámné Bacsó Erika: elmondja, hogy egyeztetések jelenleg is zajlanak. 

 

Ivanics Imréné: megköszöni a tájékoztatást és megkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak.  

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

116/2018. (VI.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. negyedéves 

beszámolójának elfogadásáról és tevékenységi körének bővítéséről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. 2018. I. negyedéves 

beszámolóját 14 283e Ft mérlegfőösszeggel és -188e Ft adózott eredménnyel elfogadja. 
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2. A Bicske-Csabdi-Mány Víztermelő és Szolgáltató Kft. tevékenységi körének a 8230 

TEÁOR számú, Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése tevékenységgel történő 

kibővítéséhez hozzájárul és felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy intézkedjen ennek 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé történő bejelentéséről. 

 

7.) Napirendi pont 

A víziközművek 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének beruházási tervéről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Ivanics Imréné: megkéri Fritz Gábort, hogy ismertesse az előterjesztést. 

 

Fritz Gábor: ismerteti az előterjesztést. 

 

Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy van-e egyéb észrevétel. Nincs észrevétel, ezért kéri, hogy 

szavazzanak. 

 

A jelenlévő bizottsági tagok száma: 3fő 

A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt.  

A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt.  

A szavazás számszerű eredménye: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

Az elfogadott döntés:  

A Gazdálkodási Bizottság 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 

117/2018. (VI.21.) Gazdálkodási Bizottság 

HATÁROZAT 

 

 

Tárgy: A víziközművek 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének beruházási tervéről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdálkodási Bizottsága elfogadásra 

javasolja a víziközművek 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervének beruházási tervéről szóló 

határozati javaslatot az alábbiak szerint: 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1) meghatalmazza a Fejérvíz Zrt-t a 2019 – 2033. évi gördülő fejlesztési terv 

vonatkozásában, hogy az alábbi víziközművek beruházási tervrészét elkészítse, az 

önkormányzat GFT-vel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit helyette és nevében 

teljesítse a MEKH-hez történő benyújtás és jóváhagyásra irányuló eljárásban. 

a) I/69. - 21-10481-1-003-00-12 Bicske és térsége szennyvízelvezetés és tisztítás-SZV 

b) I/12 - 11-10481-1-003-01-15 Mány bányakút; Vasztélypuszta ivóvízszolgáltató 

rendszer-V  

c) II/1. - 11-10481-1-002-00-12 Bicske-Csabdi ivóvízszolgáltató rendszer-V 

 

2) az 1) c) pontban jelölt víziközmű esetében fejlesztési igényként kéri szerepeltetni a 

bicskei zártkertek (Galagonyás; Baboshegy-Középhegy-Előhegy) vezetékes ivóvízzel 

nem ellátott részeinek tervezési feladatait. A költségekre az éves bérleti díj biztosítja a 

fedezetet. 
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3) felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazások és a fejlesztési igény(ek) aláírására. 

 

 

8.) Bejelentések 

 

Ivanics Imréné: megkérdezi a bizottság tagjait, van-e bejelentésük.  

 

Varga Györgyné: javasolja, hogy a Szent István szobor körüli területre kerüljön viakolor. 

További kérése, hogy minden szoborhoz kerüljön kopjafa amire a szalagokat rá lehet rakni a 

koszorúzás után. 

 

Ivanics Imréné: megkérdezi, hogy van-e valakinek még bejelentenivalója. Nincs, ezért a nyílt 

ülést bezárja 8.18 órakor. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Ivanics Imréné Döme Lászlóné 

 Gazdálkodási Bizottság elnökhelyettes a Gazdálkodási Bizottság részéről 

 jegyzőkönyv-hitelesítő 


