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Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án, 8 órakor tartott
rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:

Felföldi Zoltán
Madari Andor
Sallai András
Szentirmay Tamás

Meghívottak:

dr. Tóth-Péli Emőke
Tóth Sándor
Kis Nándorné
Tornyi Gyula
Szuetta Béla
Varga Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
jegyző
külső bizottsági tag
pénzügyi csoportvezető
Laki-Gazda Kft. ügyvezetője
leendő piacfelügyelő
jegyzőkönyv-vezető

Felföldi Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a 7 fő képviselőből 4 fő jelen
van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Sallai András és Szentirmay Tamás képviselőket javasolja.
Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
NAPIREND:
1. A vásárokról és a piacokról szóló 18/2001. (VI.27.) számú rendelet módosítása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
2. A helyi termelői piac Házirendjének és Üzemeltetési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester
3. Tagi hitel nyújtása a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. részére
Előadó: Felföldi Zoltán polgármester

1. NAPIREND –

A vásárokról és a piacokról szóló 18/2001. (VI.27.) számú
rendelet módosítása
/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: amennyiben az Önkormányzat saját kezelésébe veszi a helyi
piacot, úgy szükséges lesz meghatározni a piaci díjtételeket, valamint a piac házirendjét és
üzemeltetési szabályzatát is. Saját kézbe vétel esetén piacfelügyelőt is szükséges lesz
alkalmazni, aki az előzetes egyeztetések alapján Szuetta Béla lenne. A piaci díjtételek
esetében lenne lehetőség havi bérletre, így állandó helyre a piacon, ennek díja 500 Ft/m2/hó
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lenne. A helypénz pedig 200 Ft/m2/alkalom lenne. A lakitelekiek kedvezményt kapnának a
díjakból.
Szentirmay Tamás képviselő: a fedett és a szabad ég alatti árusító pultokon azonos lenne a
négyzetméter ár?
Felföldi Zoltán polgármester: a tervek szerint igen, nem kívánnak különbséget tenni a
kétféle pult között.
Madari Andor alpolgármester: minden kistermelő részére legyen ingyenes egy asztal,
függetlenül attól, hogy lakiteleki-e vagy sem. A második asztal után viszont már fizessen
mindenki.
Tóth Sándor bizottsági kültag: a használt ruhások és más árusok esetében nem biztos,
hogy ugyanazt a négyzetméterárat kellene alkalmazni, mint a kistermelőknél.
Madari Andor alpolgármester: a használt ruhások nagyobb helyet foglalnak, így ők eleve
többet fizetnek.
Sallai András képviselő: anyagilag jó lesz az Önkormányzatnak a piac saját üzemeltetése?
Szuetta Bélának különböző végzettségeket kell majd megszereznie.
Felföldi Zoltán polgármester: a piac bérletből és helypénzből lesz bevétel. Szuetta Béla
piacfelügyelői munkája mellett közterület-felügyelő és mezőőr is lenne, így a finanszírozás
megoldható lesz remélhetőleg. Külön lesz közterület-felügyelői és mezőőri vizsga.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a vásárokról és a piacokról szóló 18/2001.(VI.27.) számú rendelet módosításáról
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13. §-ában biztosított feladatkörében eljárva, a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Idegenforgalmi továbbá az Emberi Erőforrások Bizottsága
véleményének kikérését követően az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
A vásárokról és a piacokról szóló 18/2001. (VI.27.) számú rendelet 1. számú melléklete
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. számú melléklet
A lakiteleki piac nyitva tartása:
Szerda és Vasárnap: 5-12 óra
2. §
A 2. sz. melléklet helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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2. számú melléklet

(1) A piacon elfoglalt helyért és az igénybe vett szolgáltatásért a helyhasználó a hatályos
díjszabás szerinti összeget (helypénz) köteles fizetni. A helypénz összege: 200,-Ft +
Áfa/alkalom/m2.
(2) Állandó hely megváltásának díja (bérlet): 500,-Ft+ Áfa/m2/hó.
(3) Az állandó hely megváltásának díja/bérlet megvásárlása nem mentesít a helypénz
megfizetése alól.
(4) Aki
a) a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékeket (zöldség,
gyümölcs, virág);
b) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem
hőkezelt, savanyított terméket és egyéb feldolgozott növényi eredetű termékeket;
c) mézet (lépes méz is),
d) saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejterméket, tojást;
e) vadon betakarított, összegyűjtött termékeket, kivéve gombát,
f) kézműves termékeket
árusít, egy pultot ingyenesen, helypénz megfizetése nélkül használhat, mely azonban a
bérleti díj megfizetése alól nem mentesít.

3. §
Ezen rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.

Lakitelek, 2014. április 28.

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Felföldi Zoltán
polgármester

/Megjegyzés: a 15/2014. (IV.29.) számú rendeletet dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 2014. április
29. napján kihirdette./

2. NAPIREND –

A helyi termelői piac Házirendjének
Szabályzatának elfogadása

és

Üzemeltetési

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./
Felföldi Zoltán polgármester: A piac működéséhez működési engedélyt szükséges
beszerezni, melyhez az üzemeltetőnek el kell fogadnia a piac házirendjét és üzemeltetési
szabályzatát. A mezőgazdasági, valamint kézműves termékeket árusítók pultról árulnának, a
ruházati és használtcikk árusok pedig a piac hátsó felében földről, illetve állványokról. A
piacfelügyelő feladata lenne a rend kialakítására. Az üzemeltetési szabályzat szerint május
31-ig csak termelői piacként működik a piac, június 1-jétől lesz teljes körű a piac.
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Szuetta Béla leendő piacfelügyelő: egyes árusoktól érkeztek már hozzá jelzések, mely
szerint a piac hátsó része kicsi lesz a használtcikkeseknek és ruhásoknak. Többekben
felmerült, hogy a fedett részen vagy a szabad ég alatt lévő pulton áruljanak, hol lenne a jobb.
Szentirmay Tamás képviselő: a lángos sütő felől oda lehet-e majd állni autóval, illetve le
lesz-e zárva a piac éjszakára?
Felföldi Zoltán polgármester: A házirend szerint reggel hét óráig igen, hét óra után viszont
oda – és a piac területére – autóval nem lehet behajtani.
Madari Andor alpolgármester: a piacot mindenképpen zárhatóvá kellene tenni.
Felföldi Zoltán polgármester: A piac főhomlokzatától a vasút felé eső területen árulnának a
ruhások. Nem árulhatnak a fedett piac által körülvett téren, az ivókút környékén, az utakon és
sétányokon, az üzletek lépcsőin és a mellette lévő zöldterületen sem.
Madari Andor alpolgármester: nem szabad hagyni, hogy az eladók elfoglalják az összes
parkolót a pavilon sor és az Univer előtt.
Tóth Sándor bizottsági kültag: a piac vasút felőli végében lehetne csinálni egy kiskaput, oda
kiállhatnának az eladók.
Sallai András képviselő: mivel a fedett piaccal új rend alakul ki, így mindenképpen az
Önkormányzat üzemeltesse az új piacot.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2014. (IV.28.) határozata
Helyi termelői piac Házirendjének és Üzemeltetési Szabályzatának elfogadása
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta, és az
alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület jóváhagyta a helyi termelői piac Házirendjét, valamint a
Piac Üzemeltetési Szabályzatát az előterjesztésben foglaltak szerint.
Felelős: Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Piac Üzemeltetési Szabályzat
Érvényes: 2014. április 28 - 2014. május 31-ig.
I. Általános rész
A szabályzat kiadásának célja
Lakitelek Önkormányzata által üzemeltetett
működési rendjéről szabályzatot bocsát ki.

helyi termelői
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piac üzemeltetéséhez a piac

II. Szabályzat
1. A piac fenntartása és üzemeltetése
Fenntartója és üzemeltetője Lakitelek Önkormányzata.
2. A piacon árusításra jogosultak
A piacon Lakiteleken, vagy annak 40 km-es körzetén belül és/vagy Bács-Kiskun megyében
állandó lakóhellyel rendelkező őstermelő, regisztrált kistermelő, továbbá ezen személyek
hozzátartozói, árusíthatnak.
3.
A piacon folytatható kereskedelmi tevékenység
A piacon a nyilvántartott kistermelő kizárólag a külön jogszabály szerint meghatározott
termékeket értékesíthet, az abban meghatározott feltételek szerint.
Értékesíthető termékek:
a) a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség,
gyümölcs, virág);
b) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem
hőkezelt, savanyított termékek és egyéb feldolgozott növényi eredetű termékek;
c) méz (lépes méz is),
d) saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tej, tejtermék, tojás;
e) vadon betakarított, összegyűjtött termékek, kivéve gomba.
4.
A piac nyitva tartása
A piac nyitva tartásának ideje: szerda és vasárnap 5.00-12.00 óra.
5.
A helyhasználat
a) A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen szabad árusítani. Kijelölt helyek az
alábbiak:
a. fedett árusító pultok (45 pult),
b. szabadtéri árusító pultok (53 pult)
b) A helyhasználó az általa jogszerűen használt helyet csak rendeltetésének
megfelelően használhatja.
c) A jelen bekezdés a) pontjában felsorolt helyeken kívül – így különösen a zöld felületeken, a
fedett piactér által körülvett köztéren, az ivókút környékén, az utakon, a sétányokon, az
üzletek lépcsőin, valamint a piacot körülvevő közterületeken – árusítani tilos.
d) Az árusító helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. Lehetőség van állandó helyre
szóló bérlet megváltásra a piac üzemeltetőjének képviselőjénél az alábbi időpontokban:
a. április 28. hétfő 12.00-14.00 óra között
b. április 29. kedd 8.00-10.00 óra között
c. továbbiakban a Piac nyitvatartási idejében.
e) A bérlet megváltása kizárólag helyhasználati jogosultságot jelent, és nem mentesít a jelen
szabályzat 6. pontjában foglalt helypénz megfizetése alól. A bérlettel előre lefoglalt helyet a
bérlet megváltója 7.00 óráig foglalhatja el. Amennyiben az ilyen – bérlettel előre lefoglalt
helyet annak bérlője 7.00 óráig nem foglalja el, azt bárki szabadon elfoglalhatja.

a.
b.
c.
d.

6.
A helyhasználatért fizetendő díj
A piacon elfoglalt helyért és az igénybe vett szolgáltatásért a helyhasználó a hatályos
díjszabás szerinti összeget (helypénz) köteles fizetni.
A helypénz összege: 2014. április 28- május 31-ig térítésmentes.
Állandó hely megváltásának díja (bérlet): 500,-Ft+ Áfa/m2/hó.
Az állandó hely megváltásának díja/bérlet megvásárlása nem mentesít a helypénz
megfizetése alól.
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7.
Piac forgalmi rendje
A piac területén a parkolók között vezető murvás úton a forgalom egyirányú a KRESZ
szabályainak megfelelően.
A piac területére gépjárművel behajtani piaci napokon7.00-óráig, valamint 12.00-óra után lehet,
kivéve a mozgáskorlátozott személy által vezetett, vagy ilyen személyt szállító járművet.
8.
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
A piac területének a tisztántartásáról,
a
szemét elszállításáról,
fertőtlenítésről, a piac területének őrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

a

szükséges

9. A piacon érvényes házirend közzététele
A piacra vonatkozó házirendről az üzemeltető jól látható helyen közzétett
hirdetményben tájékoztatja az árusokat és vásárlókat.

Lakitelek, 2014. április 28.
Dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Felföldi Zoltán
polgármester

HÁZIREND
1) A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége.
2) A piacon Lakiteleken, vagy annak 40 km-es körzetén belül és/vagy Bács-Kiskun
megyében állandó lakóhellyel rendelkező őstermelő, regisztrált kistermelő, továbbá
ezen személyek hozzátartozói árusíthatnak.
3) A Helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet csak rendeltetésének megfelelően
használhatja.
4) A Helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet
és hulladékot árusítás közben is folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni.
5) Az árusító helyeken csak hitelesített mérleg használható.
6) Kereskedelmi tevékenység keretét meghaladó szemét elszállításánál a Helyhasználó
köteles külön díjat fizetni vagy az elszállításról saját költségén maga gondoskodni.
7) A piac területére állatot (kutya, macska, stb.) bevinni, etetni tilos.
8) A piac területén dohányozni tilos.
9) Az Üzemeltető a kereskedés rendjét szabályozó valamennyi jogszabályi előírás
betartását ellenőrizheti.
10) Jelen Házirend 2014. április 28. napjától érvényes 2014. május 31. napjáig érvényes.
Lakitelek, 2014. április 28.
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Piac Üzemeltetési Szabályzat
Érvényes 2014. június 1-jétől visszavonásig
I. Általános rész
A szabályzat kiadásának célja
Lakitelek Önkormányzata által üzemeltetett
működési rendjéről szabályzatot bocsát ki.

helyi termelői

piac üzemeltetéséhez a piac

II. Szabályzat
1. A piac fenntartása és üzemeltetése
Fenntartója és üzemeltetője Lakitelek Önkormányzata.
2. A piacon árusításra jogosultak
A piacon őstermelő, regisztrált kistermelő, kereskedő árusíthat.
3.

A piacon folytatható kereskedelmi tevékenység

Értékesíthető termékek:
a) a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékek (zöldség,
gyümölcs, virág);
b) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem
hőkezelt, savanyított termékek és egyéb feldolgozott növényi eredetű termékek;
c) méz (lépes méz is),
d) saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tet, tejtermék, tojás;
e) vadon betakarított, összegyűjtött termékek, kivéve gomba,
f) kézműves termékek
g) textil, ruházati cikk, lábbeli és bőráru, babatermék
h) könyv, illatszer, drogéria
i) játékáru, virág és kertészeti cikk
j) használtcikk
4.
A piac nyitva tartása
A piac nyitva tartásának ideje: szerda és vasárnap 5.00-12.00 óra.
5.
A helyhasználat
a) Helyhasználó az, aki a napi helyhasználati díj (helypénz) megfizetésével napi
helyhasználati jogot szerez.
b) Aki
a. a saját gazdaságában előállított növényi eredetű alaptermékeket (zöldség,
gyümölcs, virág);
b. a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó, nem
hőkezelt, savanyított terméket és egyéb feldolgozott növényi eredetű termékeket;
c. mézet (lépes méz is),
d. saját tenyésztésű, nevelésű állatból származó tejet, tejterméket, tojást;
e. vadon betakarított, összegyűjtött termékeket, kivéve gombát,
f. kézműves termékeket
árusít, egy pultot ingyenesen, helypénz megfizetése nélkül használhat, mely azonban a
bérleti díj megfizetése alól nem mentesít.
c) A piacon csak az üzemeltető által kijelölt helyen szabad árusítani.
d) Kijelölt helyek a 3.a-f) pontokban felsorolt áruk árusítására az alábbiak:
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e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

a. fedett árusító pultok (45 pult),
b. szabadtéri árusító pultok (53 pult)
Kijelölt helyek a 3.g-j) pontokban felsorolt áruk árusítására az alábbiak:
a piac középső homlokzatától a vasút felé eső területen, kivéve jelen bekezdés g)
pontjában felsorolt helyeket,
A jelen bekezdésben felsorolt helyeken kívül – így különösen a mozgáskorlátozott
parkolóban, a fedett piactér által körülvett téren, az ivókút környékén, az utakon, a
sétányokon, az üzletek lépcsőin, valamint piacot körülvevő közterületeken – árusítani tilos.
A helyhasználó az általa jogszerűen használt helyet csak rendeltetésének
megfelelően használhatja.
A piacon csak a napi helyhasználati díj megfizetését igazoló bizonylat birtokában lehet
árusítani.
Az árusító helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, kivéve reggel 7 óráig az előre
megváltott helyekkel rendelkezők.
Lehetőség van állandó helyre szóló bérlet megváltásra, a piac nyitvatartási idejében a piac
üzemeltetőjének képviselőjénél a jelen szabályzat 6. pontjában foglalt bérleti díj ellenében.
A bérlet megváltása kizárólag helyhasználati jogosultságot jelent, és nem mentesít a jelen
szabályzat 6. pontjában foglalt helypénz megfizetése alól. A bérlettel előre lefoglalt helyet a
bérlet megváltója 7.00 óráig foglalhatja el. Amennyiben az ilyen – bérlettel előre lefoglalt –
helyet annak bérlője 7.00 óráig nem foglalja el, azt bárki szabadon elfoglalhatja.

6.
A helyhasználatért fizetendő díj
a) A piacon elfoglalt helyért és az igénybe vett szolgáltatásért a helyhasználó a hatályos
díjszabás szerinti összeget (helypénz) köteles fizetni. A helypénz összege: 200,-Ft +
Áfa/alkalom/m2.
b) Állandó hely megváltásának díja (bérlet): 500,-Ft+ Áfa/m2/hó.
c) Az állandó hely megváltásának díja/bérlet megvásárlása nem mentesít a helypénz
megfizetése alól.
7.
Piac forgalmi rendje
A piac területén a parkolók között vezető murvás úton a forgalom egyirányú a KRESZ
szabályainak megfelelően.
A piac területére gépjárművel behajtani piaci napokon reggel 7.00-óráig, valamint 12.00-óra után
lehet, kivéve a mozgáskorlátozott személy által vezetett, vagy ilyen személyt szállító járművet.
Reggel 7 órától 12 óráig a piac területén gépjárművek nem tartózkodhatnak.
8.
Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
A piac területének a tisztántartásáról,
a
szemét elszállításáról,
fertőtlenítésről, a piac területének őrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

a

9. A piacon érvényes házirend közzététele
A piacra vonatkozó házirendről az üzemeltető jól látható helyen közzétett
hirdetményben tájékoztatja az árusokat és vásárlókat.
Lakitelek, 2014. április 28.

Dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Felföldi Zoltán
polgármester
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szükséges

HÁZIREND
1) A piaci rend megtartása az ott jelen lévő valamennyi személy kötelessége.
2) A piacon őstermelő, regisztrált kistermelő, kereskedő árusíthat.
3) A piacon csak a napi helyhasználati díj befizetéséről kiállított készpénzfizetési számla
alapján szabad árusítani.
4) A Helyhasználó az Üzemeltető felhívására helyhasználói minőségét hitelt érdemlően
igazolni köteles.
5) Aki a piacon értékesít és nincs a helyhasználati díj befizetéséről érvényes
készpénzfizetési számlája, vagy azt az Üzemeltető képviselőjének felszólítására
nem mutatja fel, azonnal köteles elhagyni a piac területét.
6) A Helyhasználó az általa jogszerűen elfoglalt helyet csak rendeltetésének megfelelően
használhatja.
7) A Helyhasználó az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet
és hulladékot árusítás közben is folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóba tenni.
8) Az árusító helyeken csak hitelesített mérleg használható.
9) Kereskedelmi tevékenység keretét meghaladó szemét elszállításánál a Helyhasználó
köteles külön díjat fizetni vagy az elszállításról saját költségén maga gondoskodni.
10) A piac területére állatot (kutya, macska, stb.) bevinni, etetni tilos.
11) A piac területén dohányozni tilos.
12) Az Üzemeltető a kereskedés rendjét szabályozó valamennyi jogszabályi előírás
betartását ellenőrizheti.
13) Jelen Házirend 2014. június 1. napjától visszavonásig érvényes.

Lakitelek, 2014. április 28.

3. NAPIREND –

Tagi
hitel
nyújtása
a
Hulladékgazdálkodási Kft. részére

Laki-Gazda

Nonprofit

/Előterjesztés kiadva, a jegyzőkönyv melléklete./

Felföldi Zoltán polgármester: a Laki-Gazda Kft. OHÜ pályázata keretében hulladéktároló
edényeket és járműveket vásárolt, mely utófinanszírozású. A pályázat teljes lezárásához
szükséges tagi kölcsönt nyújtania a tulajdonosnak. Megkérdezi, hogy a beszámolóhoz van-e
hozzászólás?
Hozzászólás nem volt.
Felföldi Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
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A Képviselő-testület a határozat-tervezetet 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta.
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2014. (IV.28.) határozata
Tagi hitel nyújtása a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. részére
Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete Felföldi Zoltán polgármester előterjesztését
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Laki-Gazda Nonprofit Kft-nek 3 800 000 Ft azonnali tagi
hitelt ad az OHU-IFPR-2013-001 számú iparfejlesztési pályázat egyes
költségeinek kifizetéséhez, melyet a Laki-Gazda Nonprofit Kft. 2014. augusztus
31-éig vagy az OHÜ általi kifizetés esetén azonnal visszafizet Lakitelek
Önkormányzatának. A Képviselő-testület Felföldi Zoltán polgármestert
felhatalmazza a tagi hitel szerződés aláírására.
.
Felelős : Felföldi Zoltán polgármester
Határidő: azonnali
Értesül:

- Laki-Gazda Nonprofit Kft.
- Pénzügyi Csoport
- Irattár

Felföldi Zoltán polgármester, mivel több bejelentés, észrevétel nem volt, a nyílt ülést
berekesztette és zárt ülést rendelt el.
kmf.

Felföldi Zoltán
polgármester

dr. Tóth-Péli Emőke
jegyző

Sallai András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szentirmay Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő
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