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Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. 

Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 

 
 

 

 Jegyzőkönyv 

 

Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 26.  

napján tartott nyílt üléséről. 

 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

    Szolnoki Csaba                       képviselő 

    Telekes Józsefné                     képviselő 

    Orliczki Attila                         képviselő (18 óra 30 perctől) 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla    jegyző 

 

Hiányzik:    
    Galuska Balázs                       képviselő 

 

Meghívott: 

 

Telekes Antalné  A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnöke 

  

 

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

  
Napirendi pontok:    

 

1.) Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
 

2.) Vis maior esemény okozta károk helyreállítása a Jókai, Béke és a Petőfi utcát 

érintően 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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3.) Fogorvosi feladat ellátási szerződés módosítása 

Előadó: dr. Hegyközi Béla jegyző 

 

4.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
 

 
A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 5 igen szavazattal elfogadta.  

 

 

1.)Napirendi pont: Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

                        Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
 

 

A polgármester ismerteti az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terv tervezetét. 

Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatását a Demeter 

Ügyvédi Iroda fogja végezni. 

Az önkormányzat pályázatírója a Nord Tender Kft, aki projektmenedzseri feladatokat is ellát.  
 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 

2018. évi közbeszerzési terve 

(TERVEZET)  
 

 

 

 
Közbeszerzés 

tárgya 

CPV kód Becsült nettó 

érték Ft-ban 

Tervezett 

eljárás típus 

Az 

eljárás 

megindí- 

tásának, 

illetve a 

közbe- 

szerzés 

megvaló

sításá-

nak 

tervezett 

időpont 

-ja 

Szerző-

dés 

teljesítés-

nek 

várható 

időpontja

, vagy a 

szerződés 

időtarta

ma 

Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéss

el 

összefüggésbe

n előzetes 

össz. 

tájékoztató 

közzétételre 

I. Árubeszerzés - - - - - - 

II. Építési 

beruházás 

      

Társadalmi és 

Környezeti 

szempontból 

fenntartható 

tur. fej.          ( 

szab 

színp.kialakítás

a) 

45000000 106.344.822,- Általános 

egyszerű 

eljárás 

2018.  2018 nem 

Csapadékvíz 

elvezetés 

45000000 36.727.478,- Általános 

egyszerű 

2018 2018 nem 
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Bükkszentkere

szten 

eljárás 

Önk. ép. energ. 

korszer. 

( Ált. iskola) 

45000000 90.357.000- Általános 

egyszerű 

eljárás 

2018 2018 nem 

Bölcsődei 

fejlesztés 

45000000 52.056.411,- Általános 

egyszerű 

eljárás 

2018 2018 nem 

Településképet 

meghat. 

épületek külső 

rek., 

többfunkciós 

tér 

45000000 46.975.845.- Általános 

egyszerű 

eljárás 

2018 2018 

 

 

nem 

III. 

Szolgáltatás 

megrendelése 

      

Humán 

szolgáltatások 

fejlesztése 

Bükkszentkere

szten és 

térségében  

75200000 23.558.859.- Általános 

egyszerű 

eljárás 

2018 2018 nem 

 
 Bükkszentkereszt, 2018. július  2. 

 

 

Jámbor Flórián sk.    dr. Hegyközi Béla sk.  

polgármester                jegyző 

 

 

 

Javasolja elfogadásra.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/ 2018 (VII.26) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét az alábbi tartalommal 

elfogadja:  
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 

2018. évi közbeszerzési terve 

 
 

 
Közbeszerzés 

tárgya 

CPV kód Becsült nettó 

érték Ft-ban 

Tervezett 

eljárás típus 

Az 

eljárás 

megindí- 

tásának, 

illetve a 

közbe- 

szerzés 

megvaló

sításá-

nak 

tervezett 

időpont 

-ja 

Szerző-

dés 

teljesítés-

nek 

várható 

időpontja

, vagy a 

szerződés 

időtarta

ma 

Sor kerül-e, 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzéss

el 

összefüggésbe

n előzetes 

össz. 

tájékoztató 

közzétételre 

I. Árubeszerzés - - - - - - 
II. Építési beruházás       

Társadalmi és 

Környezeti 

szempontból 

fenntartható 

tur. fej.          ( 

szab 

színp.kialakítás

a) 

45000000 106.344.822,- Általános 

egyszerű 

eljárás 

2018.  2018 nem 

Csapadékvíz 

elvezetés 

Bükkszentkere

szten 

45000000 36.727.478,- Általános 

egyszerű 

eljárás 

2018 2018 nem 

Önk. ép. energ. 

korszer. 

( Ált. iskola) 

45000000 90.357.000- Általános 

egyszerű 

eljárás 

2018 2018 nem 

Bölcsődei 

fejlesztés 

45000000 52.056.411,- Általános 

egyszerű 

eljárás 

2018 2018 nem 

Településképet 

meghat. 

épületek külső 

rek., 

többfunkciós 

tér 

45000000 46.975.845.- Általános 

egyszerű 

eljárás 

2018 2018 

 

 

nem 

III.       
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Szolgáltatás 

megrendelése 

Humán 

szolgáltatások 

fejlesztése 

Bükkszentkere

szten és 

térségében  

75200000 23.558.859.- Általános 

egyszerű 

eljárás 

2018 2018 nem 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 
 

 

2. Napirendi pont: Vis maior esemény okozta károk helyreállítása a Jókai, Béke és a  

      Petőfi utcát érintően 

                      Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 
 

A polgármester előadja, hogy 2018. 06. 3-án 11- és 13 óra között nagy mennyiségű 

csapadék zúdult felhőszakadás kíséretében Bükkszentkereszten és környékére. Jelentős 

károkat okozott az úthálózatban azáltal, hogy az özönvízszerűen zúduló eső kimosta az 

útpadkát és alámosta az aszfaltot. Ennek következtében a továbbiakban felsorolt útszakaszok 

padkájának és burkolatának kb. 70 %-a sérült, és veszélyessé vált gépjárművel és gyalogosan 

közlekedők részére egyaránt. Az érintett utak a következők: Jókai utca 700 méteres 

szakaszon, Béke utca 500 méteres szakaszon, Petőfi utca 100 méteres szakaszon.  

A polgármester előadja, hogy a károkat az önkormányzat saját erejéből nem tudja 

megoldani. Javasolja, hogy a helyreállításhoz az önkormányzat igényeljen vis maior 

támogatást.  

 

Telekes Józsefné képviselő: 

A Bem utca nem kerül felújításra? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A Bem utca tetejétől meg lesz oldva a vízelvezetés. Az árkokat több helyen megcsináltuk, a 

Táncsics úton és a Béke út alján is. 

 

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattak a következő határozatot hozta: 

 
 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/ 2018 (VII.26.) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: Vis maior támogatás igényléséhez nyilatkozat 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 401682 Ebr42 

pályázatazonosító számon regisztrált vis maior támogatásra benyújtott pályázathoz az alábbi 

nyilatkozatot teszi: 

- káreseményhez kapcsolódóan az önkormányzat biztosítással nem rendelkezik 

- az önkormányzat vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.  
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- az önkormányzat saját erejéből - egészben- a vis maior esemény okozta 

helyzetet nem tudja megoldani.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 
3. Napirendi pont: Fogorvosi feladat ellátási szerződés módosítása 

                      Előadó: dr. Hegyközi Béla jegyző 
 

 

A jegyző előadja, hogy a Denticum Kft-vel 1998. február 3. napján kötött szerződés alapján 

Bükkszentkereszt és Répáshuta lakossága részére a gyermek- és felnőttkorú lakosság együttes 

fogorvosi alapellátását a Kft. látja el. 

Helye: 3557 Bükkszentkereszt, Szabadságtelep 17. 

 

A jegyző ismerteti az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő ET04221/10418-1/2018. 

iktatószámú tájékoztató levelét.  

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

Dr. Miskolci Sándorral történt egyeztetés után a fogorvosi alapellátás szolgáltatás keretében a 

heti rendelési idő 13,5 óra 

Ezt követően a jegyző ismerteti a szerződés módosításának tervezetét. 

 

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

TERVEZET 

Mely létrejött Bükkszentkereszt, Répáshuta Önkormányzatok, illetve a Denticum Kft. között az 

alábbi feltételekkel: 

1. A szerződésmódosítás indoka a szerződésben meghatározott rendelési idő összhangba hozatala a 

finanszírozási szerződésben szereplő rendelési idővel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

ET04221/10418-1/2018. iktatószámú tájékoztatása alapján. 

2. A szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük 1998. február 3-án, gyermek- és felnőtt korú 

lakosság együttes fogorvosi alapellátás szolgáltatására létrejött - jelen pillanatban is érvényben 

lévő - szerződést az alábbiak szerint módosítják:  

A fogorvosi alapellátás szolgáltatás keretében a heti rendelési idő 13,5 óra. 

3. Az 1998.02.03.-án megkötött szerződés e változtatásokkal érvényben marad. 

Miskolc, ………………….. 

Bükkszentkereszt Önkormányzata képviseletében 

Jámbor Flórián 



7 
 

Polgármester 

 

Répáshuta Önkormányzata képviseletében 

Erdős Tamás 

Polgármester 

 

Denticum Kft. 

Dr. Miskolci Sándor ügyvezető, fog-és szájbetegségek szakorvosa, 

dento-alveoláris szájsebész szakorvos, 

konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa 

 

A polgármester javasolja a szerződés módosításának elfogadását. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

A fogorvosi rendelő rossz állapotban van.  

 

Telekes Józsefné képviselő: 

A felszerelés is. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

A felszerelés az nem a miénk. Nem volt már régóta festve a rendelő, penész is van. 

Jó vélemény van egyébként a fogorvosról. Valamilyen Viktor úgy emlékszem. 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző: 

Dr. Jacsó Viktornak hívják, ha jól tudom. 

 

Négyesi Bernadett képviselő: 

Kovács Edit a fogorvos asszisztense kérdezte, hogy lesz-e valami a felújítással? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Jó vélemény van a fogorvosról. Megnézzük hogy áll a festés meg a tetővel mit lehet kezdeni. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

A padlás az ki van adva gyógynövényszárítónak. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Úgy tudom, hogy azt nem használják. 
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Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2018. (VII.26) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: a Denticum Kft-vel kötött szerződés módosítása 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Denticum Kft-vel 1998. 02. 03. napján kötött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 

 

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 
 

 

Mely létrejött Bükkszentkereszt, Répáshuta Önkormányzatok, illetve a Denticum Kft. között az 

alábbi feltételekkel: 

1. A szerződésmódosítás indoka a szerződésben meghatározott rendelési idő összhangba hozatala a 

finanszírozási szerződésben szereplő rendelési idővel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

ET04221/10418-1/2018. iktatószámú tájékoztatása alapján. 

2. A szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük 1998. február 3-án, gyermek- és felnőtt korú 

lakosság együttes fogorvosi alapellátás szolgáltatására létrejött - jelen pillanatban is érvényben 

lévő - szerződést az alábbiak szerint módosítják:  

A fogorvosi alapellátás szolgáltatás keretében a heti rendelési idő 13,5 óra. 

3. Az 1998.02.03.-án megkötött szerződés e változtatásokkal érvényben marad. 

 

Miskolc, ………………….. 

 

 

Bükkszentkereszt Önkormányzata képviseletében 

Jámbor Flórián 

Polgármester 

 

 

Répáshuta Önkormányzata képviseletében 
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Erdős Tamás 

Polgármester 

Denticum Kft. 

Dr. Miskolci Sándor ügyvezető, fog-és szájbetegségek szakorvosa, 

dento-alveoláris szájsebész szakorvos, 

konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 
 

 

 

Ezt követően 18.30 órakor megérkezik Orliczki Attila képviselő.  

 

 

 

4. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

           Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

Jámbor Flórián polgármester: 
Először is szeretnék a pályázatokról beszélni. Tájékoztatom a testületet, hogy a CSEMADOK-

Kárpátaljai Vállalkozók Szövetsége pályázat nem nyert, de 15. helyen van és így tartaléklistás. Jó 

esély van arra, hogy végül megnyerjük. Korábban a Miniszterelnökség kezelte ezt a pályázatot, most a 

Külügyminisztériumnál van. 

 

Mindegyik pályázattal kapcsolatban elmondható, hogy jelenlegi információim szerint, Képviselő Úr 

tájékoztatása alapján kiegészítő támogatás nem várható. A pályázatokat viszont jó lenne 

megvalósítani. 

 

A szabadtéri színpados pályázat biztosan nem jön ki a keretből, de ez valójában a többi pályázatra is 

vonatkozik. 

 

83-84 millió forint van a színpadra. Jelenleg 134-135 millió forintra jön ki a megvalósítás. 

 

A Nord Tender javaslata, hogy indítsuk el a közbeszerzést. Ez vélhetően eredménytelen lesz, mert 

ennyiért senki nem fogja elvállalni. Elképzelhető lehet a műszaki tartalom csökkentése, vagy amibe 

nem szeretnék belemenni, hogy az egészet csináljuk meg 60%-os készültségi fokra. 

Ha a közbeszerzés eredménytelen lehetséges 15%-os kiegészítő támogatást kérni, de ez is csak akkor 

jöhet szóba, ha az irányító hatóság engedélyezi a projekt összegének emelését, a projekt bruttó összege 

legyen a nettó összeg. 

A gépészet az nagy tétel mert temperálni kell a vizesblokkot. 

A pályázat konzorciumban valósul meg. Bükkábránynak múzeum felújítás van a pályázatban és 

Bogácsnak is van benne beruházás. 

A szabadtéri színpad befejezési határideje 2019. ősze. 
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Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 
Ezen nekünk is el kell gondolkodnunk. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 
A KLIK pályázatoknál is ez lesz a helyzet. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Nem értem mi kerül 13 millió forintba azon a felújításon. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 
A csapadékvizes pályázatot el kell indítanunk lassan. A bölcsődénél 2016-ban amikor a pályázati 

költségvetés készült 250 ezer forint/m2 árral lett számolva. Ez mostani áron 350 ezer forint/m2. Itt 

nagyjából 7 millió forint hiányzik. Esetleg eszközbeszerzésről át lehet építésre csoportosítani. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Ha mindenképp vissza kell adnunk pályázatot csak egyet engedjünk el, a szabadtéri színpadot, 

a többi fontos. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Hozok alternatívákat a műszaki tartalom csökkentésére. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Az Ifjúsági Tábornál egyeztetni kell, hogy mikor legyen megcsinálva az ebédlő. Itt még 

szükség lehet BM önerő pályázatra Bízom abban, hogy nem kell hitelt fölvennünk. 

 

Van még egy traktoros pályázatunk ebben Répáshuta a gesztor. Meg lett kérve az előleg. 

8.150.000,- forint a traktor ára, 15% az önrész. A Szal-Agro Kft. úgy adta meg a fizetés 

határidejét, hogy júl. 31-ig kell kifizetnünk. Utána adjuk be az elszámolást, hogy mikor jön 

meg a pénz azt nem tudom most megmondani. 

 

Lehetőség szerint nem akarok pályázatot visszaadni. 

Szóval nincs sok jó hír a pályázatokkal. 

 

Azt még szeretném elmondani, hogy Káli Csaba helyett Sedlák Orsolya a szakmai vezető. 

 

 

Jámbor Flórián polgármester: 
Az óvodával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a dolgozók létszáma kettővel csökkenni fog. 

Erika és Adrienn fog távozni. 

 

Erika már korábban is jelezte, hogy nem feltétlenül marad hosszabb távon. Tehát januártól nincs 

vezető óvónő. 

Adrienn le fog költözni Miskolcra és ő is kapott egy ajánlatot. Nem tudjuk, hogy ő mikor szeretne 

menni. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Év közben nem is szabad elengedni. A tanulmányi szerződésben mi van írva nekik? 
 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 
Nem volt fizetve a képzésük. 
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Meg kell említenem, hogy gyakorlatilag egy csoport üzemel, azt meg elviszik a maradó óvónők. 

Az óvodai szülők elégedetlenek. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Hány gyerek van? 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 
22 gyerek van a Katica 14 gyerek a Pillangó csoportban. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
8 gyerek jött az iskolába most. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 
2 óvónő 1 dada van egy csoportra, erre kaptuk a támogatást. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Az oktatási törvényben meg van határozva a csoportlétszám, ha 20%-kal meghaladja a létszámot az 

nem jó. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 
Probléma az is, hogyha elmegy egy óvónő akkor gondoskodni kellene a szakmai helyettesítésről. 8 

órás munkarendben dolgoznak az óvónők. Sajnos nem családközpontú most az óvoda üzemeltetése. 

Például idősek napján hamarabb bezártak a hosszabb nyitva tartás helyett. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Olyan vezetőt kellene választani aki képes kézben tartani ezt. 

 

Telekes Antalné a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: 

Három fővel is üzemelhet az óvoda? 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

A pályázat miatt nem. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Jönnie kell ide két óvónőnek. Kérdés, hogy szlovákos kell vagy lehet-e mást is felvenni? 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Közoktatási törvényben szabályozva van. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Utána kell nézni milyen feltételekkel kapunk feladatalapú támogatást. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Szlovák nemzetiségi óvodában lehet vezető aki nem szlovákos? 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Tanítva kell hogy legyen a nyelv, de a vezető nem feltétlenül kell hogy legyen ez. De nem 

lehet mindent év közepén felrúgni csak év végével lehet elengedni óvónőt. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Erika jelezte korábban hogy esetleg nem marad hosszabb távon? 
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Jámbor Flórián polgármester: 

Igen ezt említette már korábban is. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Az óvónőktől, védőnőtől be kellene kérni egy tájékoztatást arról, hogy hány gyerek várható. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Ha január 1-el megy el attól hamarabb kihirdethetjük a pályázatot. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Lehet két alkalmazott egyszerre? 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Nem. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Finanszírozást nem kapunk rá. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Utána kell nézni a fenntartási időszak lejártának. 

Esetleg határozott időre kellene kiírnunk a pályázatot? 
 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Tudjuk majd biztosítani a helyet, ha most idehívunk valakit? Ezt is végég kell gondolnunk. 

 

 

Jámbor Flórián polgármester: 
Többen érdeklődtek arról, hogy az önkormányzat nem tudná-e kölcsönadni a transzportert. 

Így erről is beszélnünk szükséges. 

Öt év a transzporter fenntartási ideje és ezalatt nem adhatjuk el, vagy adhatjuk bérbe. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Ki van használva az autó? 
 

Telekes Józsefné képviselő: 

Szerintem ne adjuk oda. 

 

Négyesi Bernadett képviselő: 

Szerintem sem jó ötlet. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Az autóval kapcsolatban szeretném ismertetni a benzinkártyák működését. 4 db kártyánk van, 

amelyek működési elve az, hogy tankolást követően a MOL kéthetente számláz, így 

csökkenthető a számlák száma, ami a pénztárnak is könnyebbség, továbbá az üzemanyagot is 

kedvezőbb előre meghatározott áron lehet beszerezni, függetlenül attól, hogy az adott kúton 

milyen árral dolgoznak. Így például autópályán is kedvezőbb feltételekkel tankolhatunk. 

Tankolni az előre meghatározott keret, 500.000 forint erejéig lehet. A számla rendezését 

követően a keret újratöltődik. Egyébként csak olyan üzemanyag és csak abba az autóba 
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tankolható amire a kártya szól. A benzinkúton kamera rögzíti az eseményeket amely 30 napig 

visszakövethető. 

A kártya el lesz intézve az alapítványi autóra is. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

A benzinkártya az alapítványnál probléma lehet mert az alapítvány számláján nincs sok pénz. 

Utólag számolunk el az önkormányzattal. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

A tankolási limit mértéke változtatható, ha erre szükség van. 

 

További észrevétel nem hangzott el. 

 
 

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 

 

k. m. f. 

 

 

     dr. Hegyközi Béla sk.              Jámbor Flórián sk. 

              jegyző                                                                      polgármester 

 


