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Kurucz Attiláné bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Bizottság 4 tagja
az ülésen jelen van.
Kéri a napirendi pontok elfogadását.
Ezt követően a Bizottság az alábbi napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Elfogadott napirend:
1. Tájékoztató az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
3. Településképi véleményezési eljárás
Előterjesztő: jegyző
4. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester
5. Telekalakítási szerződés jóváhagyása – Komáromi u. 2544/1-4, 2494 hrsz.
Előterjesztő: polgármester
6. Tájékoztatás fejlesztési hitel felvételének kormányzati engedélyezéséről és a belterületi
utak aszfaltozása tárgyában bekért árajánlatokról (szóbeli)
Előterjesztő: polgármester
7. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet jóváhagyása
Előterjesztő: jegyző
8. Egyebek

1. Tájékoztató az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről
Kurucz Attiláné elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse az írásbeli
előterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester az írásbeli előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy a második féléves adók befolyása előtt régen
volt ilyen jó a helyzet. Kérdése, hogy az ÖNHIKI-t nem nyújtjuk be?
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Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő megkérdezi, hogy az Önkormányzat peres ügyeivel
mi a helyzet?
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy nincs döntés a peres ügyekben és
tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ÖNHIKI-t szeptember hónapban benyújtjuk.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
27/2014. (VIII. 27.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató jóváhagyását.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata
Kurucz Attiláné elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse az írásbeli
előterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy 2014. augusztus 8-án elküldte e-mailben az
új megállapodás tervezetet a doktor úrnak, melyre a mai napig nem érkezett észrevétel.
Amennyiben a háziorvosunk nem vállalja az iskolaorvosi feladatok ellátását az OEP finanszírozás
összegéért, más orvost kell keresni.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök – az élő szerződés alapján kifizettünk 2014.06.30-ig mindent,
most, akkor 2014.08.31-ig is kell fizetni.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy az egyik szerződő fél az Önkormányzat. A
szerződésből sajnos hiányoznak a felmondási szabályok, melyre nézve a Ptk. sem rendelkezik.
Véleménye szerint minimum 30 napos felmondási idő betartásával lehet egyoldalúan felmondani
a jelenlegi szerződést, és csak azt követően lehet megkötni az újat.
Dugántsi Ildikó alpolgármester megkérdezi, hogy arról van-e valamilyen igazolásunk, hogy
átvette a doktor úr a megkeresést?
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a megkeresést és a szerződés tervezetet emailben küldte meg a doktor úrnak, illetve a szerződés tervezetet a mai testületi ülés anyagában
papíron is megkapta.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök véleménye szerint akkor újból el kell küldeni ezt a tervezetet
tértivevényes levélben, és amennyiben 3 munkanapon belül nem válaszol, felbontottnak
tekintendő a szerződés. Ezután a régi szerződést meg kell szüntetni, és új szerződést kötni vagy
vele, vagy mással.
Viszus István képviselő szerint mivel nincs itt a doktor úr, nem tud válaszolni a felmerült
kérdésekre.
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A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
3 igen, 1 tartózkodás
28/2014.(VIII. 27.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az iskola-egészségügyi
feladatokra kötött szerződés felülvizsgálatával kapcsolatban az alábbiakat javasolja a
Képviselő-testület részére.
- Az új iskola-egészségügyi szerződés tervezetével kapcsolatban ismételten meg kell
keresni dr. Bonyhády Elemér háziorvost, hogy 3 napon belül nyilatkozzon arról, hogy
a szerződés tervezetben foglalt feltételekkel vállalja-e a továbbiakban az iskolaegészségügyi feladatok ellátását.
A nyilatkozat tartalmától függően:
- amennyiben dr. Bonyhády Elemér a szerződés tervezetben foglalt feltételekkel vállalja
a továbbiakban az iskola-egészségügyi feladatok ellátását, meg kell kötni vele az új
szerződést és egyúttal meg kell szüntetni a jelenlegi szerződést,
- amennyiben az új feltételekkel dr. Bonyhády Elemér nem vállalja az iskolaegészségügyi feladatok ellátását, illetve az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, a
jelenleg élő iskola-egészségügyi ellátási szerződést 30 napos felmondási határidővel fel
kell mondani és másik orvossal kell szerződést kötni a feladat ellátására.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
3. Településképi véleményezési eljárás
Kurucz Attiláné elnök felkéri Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzőt, hogy ismertesse az írásbeli
előterjesztést.
.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen hozott
egy határozatot a Képviselő-testület, arról hogy rendeletet kíván alkotni településképi
véleményezési eljárásról. A rendelet megalkotásával kapcsolatban több kérdés is felmerül, melyet
az írásbeli előterjesztésben összefoglalt. Amennyiben megalkotja e rendeletet a Képviselő-testület,
minden építési engedély kérelem esetében le kell folytatni a településképi véleményezési eljárást.
Ez azt jelenti, hogy az ügyfél beadja az építési engedély iránti kérelmét az illetékes Váci
Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztályán. Az Építéshatósági Osztály kérni fogja Csörög
Község Polgármesterétől a településképi véleményt. A jogszabály értelmében a településképi
véleményezési eljárás lefolytatása és a vélemény kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A
jogszabály azt is előírja, hogy a polgármester a véleményének kialakításához az önkormányzat
rendeletében meghatározottak szerint kikéri az önkormányzati főépítész vagy a helyi építészetiműszaki tervtanács szakmai véleményét.
Tehát a jogszabályi rendelkezések alapján a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet
előkészítése, illetve a településképi véleményezési eljárás lefolytatása települési főépítész
alkalmazásához kötött. Csörög Község Önkormányzatánál jelenleg nincs települési főépítész,
ezért a rendelet előkészítéséhez, illetve a településképi véleményezési eljárás lefolytatásához előbb
települési főépítész alkalmazásáról kellene döntenie a Képviselő-testületnek.
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Viszus István bizottsági tag megkérdezi: ezt azt jelenti, hogy egy főépítészt fel kell venni? 12
havi fizetést kell kifizetni neki? Megengedhetjük ezt magunknak? Megjegyzi még, hogy a Tölgyfa
utcában is egy konténerház került felállításra.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy amennyiben építési engedélyt kér az
építtető, akkor az építéshatóság a központi jogszabályok és a Helyi Építési Szabályzat előírásai
alapján adja ki az építési engedélyt, és ezen eljárás keretében lehet a településképi véleményezési
eljárást is lefolytatni. Ha valaki engedély nélküli építkezik, akkor utólagosan építésfelügyeleti
eljárás keretében lehet ezt szankcionálni, azonban mivel ebben az esetben az építtető nem kért
építési engedélyt, a településképi véleményezési eljárásra sem kerülhet sor az építkezés
megkezdése előtt. Tehát az engedély nélküli építkezések megakadályozására ez az eljárás nem
alkalmas.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő emlékeztet, hogy 2015 év végéig felül kell
vizsgálnunk a Településrendezési Tervet is.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja valóban így van, egy főépítész illetménye
járulékkal több millió forintba kerülne egy évben. Mivel minden településnek kötelező a
településrendezési tervet 2015. december 31. napjáig felülvizsgálni, ami szintén komoly pénzbe
kerül talán lesz pályázati lehetőség a költségek csökkentése érdekében.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök javasolja, hogy mivel nincs most pénzünk ebben a
költségvetési évben erre a következő költségvetésben legyen ilyen célra betervezve pénz.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
29/2014.(VIII. 27.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotását
2015. december 31-ig halassza el.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
4. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása
Kurucz Attiláné elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a pályázati kiírásban a Belügyminisztérium
megadta a kiépítendő térfigyelő rendszerre vonatkozó minimum feltételeket. Ennek ismeretében
felkért egy szakembert, az itt jelen lévő Antal Pétert, hogy segítsen összeállítani egy olyan kiírást,
mely az előírt feltételeknek megfelel, és ez alapján kerüljenek bekérésre az árajánlatok. A
képviselő-testületi ülés előtt kapta meg Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő fiától, aki szintén
szakember a most kiosztott több oldalas véleményt. Összefoglalva 7,9 millió forintot nyertünk,
nem tud az Önkormányzat ehhez hozzátenni, ebből kell olyan rendszert megvalósítani, mely a
feltételeknek megfelel. A pályázók közül olyat kell kiválasztani, hogy bővíthető legyen a rendszer,
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és a működtetés költsége is számít, és a minőségre is nagy hangsúlyt kell fordítani. Felkéri Antal
Pétert, hogy ismertesse azokat a műszaki előírásokat melyeknek szerepelnie kell a kiírásban ahhoz,
hogy a feltételeknek megfelelő és összehasonlítható ajánlatokat tudjon bekérni az Önkormányzat.
Antal Péter köszöni a bizalmat, megvizsgálta az eddig benyújtott ajánlatokat, melyet írásban is
benyújtott. Általánosságban az alábbiakat emeli ki:
- Érkezett vezetékes és rádiófrekvenciás elven működő rendszerre is ajánlat. A vezetékes
rendszer komoly hátránya a későbbi bővíthetőség problémája, ezért rádiós rendszer
kiépítését javasolja.
- A kamerák között is komoly különbségek vannak az ajánlatokban, itt elsősorban azt kell
megvizsgálni, hogy pontosan mi az elvárás, és ennek megfelelően kell meghatározni, hogy
milyen kamerákkal legyen kiépítve a rendszer. Fontos szempont a képminőség is, azonban
lényeges az is, hogy a képfelvételek tárolásának mekkora a tárhely igénye.
- Fontos szempont, hogy az áramszünet kiküszöbölésre is legyen megoldás.
- Az ajánlatokban rendkívül sokféle megoldás van, nagyon sok olyan elemet is
tartalmaznak, amire egyáltalán nincs szükség illetve hiányoznak olyan dolgok, ami viszont
a hosszú távú megbízható működéshez elengedhetetlen.
- Javasolja egységes, pontos kiírás összeállítását és ennek alapján az árajánlatok bekérését.
Viszus István bizottsági tag megkérdezi, hogy hány kamera lesz a településen?
Antal Péter elmondja, hogy 12 kameráról beszélünk. Javaslata, hogy első lépésben ki kellene 2-3
vállalkozót választani, aki az első körben benyújtott ajánlat műszaki tartalma alapján szóba jöhet.
Megemlíti még, hogy gondolni kell a fizikai felmászás védelemre is.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes elmondja, hogy az írásbeli anyagban a lényeg
össze van foglalva, a cél az, hogy jó minőségű és bővíthető rendszer kerüljön kiépítésre.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök megkérdezi, hogy a benyújtott ajánlatokban szerepel olyan,
ami a feltételeknek megfelel?
Antal Péter elmondja, hogy átnézve két olyan van, amelyik hozzávetőlegesen azt tartlamazza,
amire itt szükség van, azonban azt javasolja, hogy a pontosított műszaki feltételekkel ismételten
kerüljenek bekérésre az árajánlatok, hogy összehasonlíthatók legyenek egymással.
Gergely László bizottsági tag ez az egész pályáztatás szabálytalan, hiszem itt kellett volna a
borítékokat felbontani, és a NAV igazolás sincs mellette!
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy nem volt pályáztatása, mivel az ajánlatokat
nem az önkormányzat kérte be, hanem ahogy nyilvánosságra került a pályázat eredménye az
interneten, abban a pillanatban elkezdték küldeni az ajánlataikat a legkülönbözőbb vállalkozók.
Senki nem kért ajánlatot, senki nem írt ki pályázatot. A tervezett beruházás nem éri el a jelenlegi
közbeszerzési értékhatárt sem, ezért a Képviselő-testület határozhatja meg, hogy milyen módon
kéri be az ajánlatokat és választja ki a kivitelezőt.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök javasolja, hogy az önkormányzat bízza meg Antal Pétert, hogy
állítsa össze a pontos műszaki tartalmat, készítsen pontos kiírást az árajánlatok bekéréséhez és ez
alapján legyenek bekérve az ajánlatok minden cégtől. Pontos határidőket is meg kel határozni.
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Antal Péter elmondja, hogy az engedélyezési eljárás minimum 3 hónap, tehát nem valószínű,
hogy a beruházás is elkészülhet idén. A pontos műszaki leírást és az ajánlattételhez szükséges
kiírást legkorábban szeptember 8-ra tudja elkészíteni.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
30/2014.(VIII. 27.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy bízza meg Antal Pétert, hogy készítse el a térfigyelő rendszer kiépítésére
vonatkozó árajánlatok bekéréséhez a pontos műszaki tartalom leírását és a tételes
árazatlan költségvetési kiírást. A Bizottság javasolja továbbá, hogy az előzőekben
meghatározott műszaki dokumentáció alapján kerüljenek bekérésre az árajánlatok, melyek
elbírálására a Képviselő-testület soron következő ülésén kerüljön sor.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes megkérdezi, hogy műszaki ellenőr van-e már?
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy még nincsen, illetve utána kell nézni, hogy
milyen szakemberre van szükség.
5. Telekalakítási szerződés jóváhagyása – Komáromi u. 2544/1-4, 2494 hrsz.
Kurucz Attiláné elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester emlékezteti képviselő társait, hogy már majd egy éve
tárgyalt a Komáromi u. 2544/1-4, 2494 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakításról a
Képviselő-testület. Annak idején jóváhagyásra került a telekalakítás, de a Földhivatal csak most
vezette át. Az ügyvédünk elkészítette a szerződést, amit jóváhagyásra javasol.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes elmondja, hogy a rajz nem felel meg a
valóságnak, mert az azon feltüntetett épület a valóságban nem létezik. A szerződésben pedig egy
helyen Csörög helyett Csömör szerepel. Kérdése még a szerződéstől függetlenül, hogy az
önkormányzat saját telkei mikor lesznek rendbe téve, hiszen így nem lehet eladni azokat. Az
egyiken például záportároló van.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, majd ha végre aszfaltos út lesz, akkor meg
fogjuk szüntetni.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
31/2014.(VIII. 27.) PTK bizottsági határozat:
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A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek a Komáromi u. 2544/1-4, 2494 hrsz-ú ingatlanok telekalakítása tárgyában
elkészített szerződés jóváhagyását.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
6. Tájékoztatás fejlesztési hitel felvételének kormányzati engedélyezéséről és a
belterületi utak aszfaltozása tárgyában bekért árajánlatokról (szóbeli)
Kurucz Attiláné elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy sajnos még mindig nem tárgyalta a
Kormány a fejlesztési hitel engedélyezése iránti kérelmünket, így még mindig nincs kormányzati
engedélyünk a hitelfelvételre.
Az útépítésre az új műszaki paraméterekkel bekért ajánlatok megérkeztek. Ez a beruházás
mindenképpen közbeszerzési eljárás köteles, ezért közbeszerzési tanácsadót is meg kell bízni. A
közbeszerzési tanácsadó díja bruttó 360.000,- forint. Ezen kívül műszaki ellenőrt is meg kell
bízni. Ezen túl az a véleménye, hogy a Komáromi és Kossuth utca állapota olyan rossz, hogy
addig is tenni kell valamit.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy máshol is nagyon rosszak az utak a faluban.
Miért mindig a Komáromi és a Kossuth utca javítása van terítéken. Vagy mindenhol meg kell
csinálni, vagy sehol. De ennyi pénzünk nincs.
Viszus István bizottsági tag elmondja, hogy a háza előtt meg szeretné csinálni az utat, kap-e
erre engedélyt?
Dr. Császár Károlyné polgármester válasza igen.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy nagyon sokat gondolkodott, hogy hol lehetne
spórolni, hogy jusson az utakra pénz. Javasolja a pénz probléma megoldására, hogy a
Polgármesteri Hivatal létszámát le kell építeni. Hány fő van most a Hivatalban?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy júniusban a Képviselő-testület
engedélyezett plusz egy főt, így jelenleg 8 fő köztisztviselő van a Polgármesteri Hivatalban, 7
ügyintéző és a jegyző.
Dugántsi Ildikó alpolgármester megjegyzi, hogy a 8 főből 1 fő már 1 éve nem dolgozik. Ezen
kívül már többször volt szó arról, hogy fel kellene venni egy közterület felügyelőt is.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök kéri a bizottsági tagokat, hogy szavazzanak a
létszámcsökkentési javaslatról.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
1 igen,
3 nem
32/2014.(VIII. 27.) PTK bizottsági határozat:
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A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem támogatja a
Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentésére irányuló javaslatot.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Dr. Császár Károlyné polgármester visszatérve az útjavításokra ismerteti, hogy a
költségvetésben tervezett 5 millió forintból 4.937.000,- forint már elköltésre került. A
költségvetésben be van még tervezve 5 millió forint azzal a feltétellel, hogy ennek fedezete
telekeladás. Mivel nem adtunk el egy telket sem, a további útjavításokra már nincs fedezet. Az
útterveket is ebből a pénzből fizettük ki. Mivel megvannak az engedélyeztetett tervek a
visszatartott 600.000,- forintot is ki kell fizetni.
Viszus István képviselő elmondja, hogy a Vörösmarty u. 9-11. számú házaknál a leaszfaltozott
hidakról ömlik a víz a szemben lévő telekre. A tulajdonosok ígéretük ellenére nem csinálják meg.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök javasolja, hogy írásban fel kell őket szólítani ismét.
Dugántsi Ildikó alpolgármester szerint a kritikus útszakaszokat mindenképpen ki kell javítani!
Gergely László bizottsági tag szerint mart aszfaltot kell hozatni és ledöngölni rendesen,
kátyúzni kell, ha vannak közmunkások. Jó lenne zúzott betontörmelék is, felajánlja, hogy a
holnapi napon megnézi, kiszámolja, és utána jelentkezik.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző kéri, hogy a képviselők határozzák meg, hogy milyen
előirányzat terhére történjen az útjavításra átcsoportosítás a költségvetésben.
Dugántsi Ildikó alpolgármester szerint például a hivatalbővítés nem valósult meg, azt a pénzt
nem lehetne erre átcsoportosítani? És az ÖNHIKI-t is be kellene nyújtani.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy az intézmények karbantartási kiadásai
előirányzatból át lehet csoportosítani. Az Óvoda költségvetésében be van tervezve 2-szer
500.000,- forint, és a Polgármesteri Hivatal bővítésére is be van tervezve 2 millió forint, innen
javasolja a Bizottság az előirányzatot átcsoportosítani?
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
33/2014.(VIII. 27.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az intézmények karbantartási kiadási előirányzatából 1 millió forintot át
kell csoportosítani az Önkormányzat útépítési, útkarbantartási kiadási előirányzataira.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
7. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet
jóváhagyása
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Kurucz Attiláné bizottsági elnök felkéri Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzőt, hogy ismertesse
az előterjesztést.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy az államháztartási törvény alapján a
Képviselő-testületnek rendeletben kell meghatároznia azon kiadások körét és nagyságát, melyeket
készpénzben lehet teljesíteni. Az erről szóló rendelettervezet tartalmazza ezen kiadások körét, kéri
a Bizottságot, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet jóváhagyását.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
34/2014.(VIII. 27.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet tervezet
jóváhagyását.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Kurucz Attiláné bizottsági elnök megállapítja, hogy további napirend, kérdés, hozzászólás
nincs, megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.
K.m.f.

Kurucz Attiláné
elnök

Gergely László
képviselő
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