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JEGYZŐKÖNYV
Készült a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek 2013. szeptember hó 18. napján
tartott 18 órai kezdettel tartott rendkívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal
5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Jelen vannak: Dr. Hajdu Lajos
Czinege Béla
Buczkó Zoltánné
Czinegéné Bődi Szilvia
Hosszu András
Potornainé Szűcs Katalin

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
igazgatási ügyintéző

Dr. Hajdu Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes számban megjelent, a 7 képviselőből 4 fő van
jelen, Dr. Kenyeres Imre, ifj. Nagy György és Buczkó Zoltánné képviselők hiányoznak.
Az ülést megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Czinege Béla alpolgármestert és Czinegéné Bődi Szilvia képviselőt
javasolja megválasztani.
Szavazásra bocsátja a javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
198/2013.(IX.18.) Önkorm. határozat
a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a
jegyzőkönyv hitelesítésére Czinege Béla alpolgármestert és Czinegéné Bődi Szilvia
képviselőt választotta meg.
Erről értesülnek:
1) Czinege Béla alpolgármester
2) Czinegéné Bődi Szilvia képviselő
3) Dr. Hajdu Lajos polgármester
4) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés összehívására
- a fürdő beruházás közbeszerzési felhívása,
- a hulladékszolgáltatás közbeszerzése,
- az ivóvízminőség-javító programhoz biztosítandó saját forrás, valamint
- a köznevelési intézményben intézményi tanács létrehozása miatt van szükség.
A következő testületi ülés szeptember 30-án lesz, viszont ezeknek az ügyeknek az eldöntésével addig
nem lehet várni.
Megkérdezi, hogy van-e még valakinek napirendi javaslata?
Napirendi javaslat nem hangzott el.
Megkérdezi, hogy ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja?
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
199/2013.(IX.18.) Önkorm. határozat
a napirend elfogadásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 25/2010.(XII.01.) Önkorm. rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az
alábbi napirend megtárgyalását fogadta el:
1. Előterjesztés a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és ajánlattételi dokumentáció
jóváhagyására, egyösszegű átalányáras építési szerződés a berekfürdői gyógyfürdő
bejárati főépület, medencecsarnok és melléképülete bővítése, felújítása, valamint ifjúsági
medence és kiszolgáló épület építése kivitelezési feladatainak elvégzésére.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
2. Előterjesztés hulladékszolgáltatás közbeszerzési eljárás feladatainak ellátására
beérkezett ajánlatok elbírálására.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
3. Előterjesztés „Berekfürdő Ivóvízminőség-javítási projekt” című KEOP-1.3.0/09-11-20130061 azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
4. Előterjesztés köznevelési intézményben létrehozandó intézményi tanácsba delegálásra.
Előterjesztő: Dr. Hajdu Lajos polgármester
(Megérkezett az ülésre Buczkó Zoltánné képviselő.)

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Napirendi pont: Előterjesztés a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és ajánlattételi
dokumentáció jóváhagyására, egyösszegű átalányáras építési szerződés a berekfürdői
gyógyfürdő bejárati főépület, medencecsarnok és melléképülete bővítése, felújítása,
valamint ifjúsági medence és kiszolgáló épület építése kivitelezési feladatainak
elvégzésére.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2013. július 18-i ülésén tárgyalta
és fogadta el a fürdőfelújítás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívását és dokumentáció
tervezetét. A beruházás nagysága miatt a közbeszerzési eljárás megindítása előtt a teljes anyagot
előzetes minőségellenőrzési eljárásnak kellett alávetni a 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet 39/B.§ – 40/A.
§ alapján, melynek eredményéről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
A közbeszerzési eljárás teljes anyaga (felhívás, dokumentáció, engedélyek, műszaki leírás, tervek,
költségvetés, stb.) 2013. augusztus 18-19-én lett elektronikusan feltöltve az EMIR rendszerbe
(tekintettel arra a körülményre, hogy a tervekben és költségvetésben még kisebb módosításokat kellett
átvezetni).
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint közreműködő
szervezet az ellenőrzés első körében a benyújtott közbeszerzési dokumentumok műszaki-szakmai
ellenőrzésével kapcsolatban a támogathatósági (elszámolhatósági) nyilatkozatot 2013. augusztus 27-i
dátummal állította ki, amelyben kifogást nem emelt.
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A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya ezt követen végezte el a
közbeszerzési eljárásra vonatkozó minőségellenőrzést, amelynek a jelentését 2013. szeptember 4.
dátummal állította ki. Ebben felhívta az ajánlatkérő Berek-Víz Kft-t az ajánlattételi felhívás és
dokumentáció több ponton való módosítására. A kifogásolt részek jelentős része un. alacsony
kockázatúnak minősített észrevétel volt, két esetben jeleztek olyan, un. magas kockázatúnak minősített
kifogást, amelyek figyelembe vétele nélkül az eljárás nem indítható meg.
Az észrevételek és javaslatok alapján az ajánlattételi felhívás és dokumentáció szövegén a
közbeszerzési eljárás lebonyolításában közreműködő szervezet közbeszerzési tanácsadója elvégezte a
módosításokat és a javított változatot, valamint a jelentéssel kapcsolatos észrevételeit az elektronikus
rendszeren keresztül megküldte az ellenőrző szervezetnek.
Az NFÜ Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya a minőségellenőrzési támogatási tanúsítványt 2013.
szeptember 13-i dátummal állította ki.
A tanúsítvány alapján a hirdetmény 2013. szeptember 17. napján lett feladva megjelentetésre a
Közbeszerzési Értesítőbe.
Az NFÜ KFF észrevételei alapján végrehajtott módosítás nagyobb része technikai jellegű módosítást,
kiegészítéseket, hivatkozásokat, a közbeszerzési törvény és végrehajtási rendeletei szövege szerinti
pontosabb megfogalmazásokat, útmutatókra hivatkozást tartalmaz.
Érdemi módosítás a Képviselő-testület által tárgyalt változathoz képest az alábbiakban történt:
1. A teljesítési határidőt nem határnapban javasolták megjelölni, mivel az eljárás befejezési
határidejét számos előre nem látható tényező befolyásolhatja, hanem a szerződéskötéstől
számított időtartamban. Ez a Berek-Víz Kft. vezetőjével történt egyeztetés után úgy módosult,
hogy a teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 300. nap, az ifjúsági medence
kötbérköteles részteljesítés esetében pedig 190 nap. Ha semmilyen késleltető tényező nem jön
közbe, ezek gyakorlatilag az eredetileg tervezett időpontokra prognosztizált időtartamok.
2. A műszaki és szakmai alkalmasság körében az Európai Unió által lefolytatott
kötelezettségszegési eljárások miatt a felelős műszaki vezetői jogosultságra történő konkrét
hivatkozást ki kellett venni és a kivitelezésért felelős építész, épületgépész és elektromos
szakember szakmai alkalmasságára vonatkozó követelményeket át kellett fogalmazni. Ez
érdemi változást nem jelentett, a végzettségre és szakmai gyakorlatra vonatkozó feltételek
nem változtak.
3. A közbeszerzési törvény kötelező előírásai miatt az elvárt átlagos statisztikai állományi
létszám vonatkozásában ki kellett egészíteni a feltételeket a vezető tisztségviselőre vonatkozó
követelményekkel, amelyre a minimum elvárás került rögzítésre (1 fő).
4. Az értékelési szempontoknál a késedelmi kötbér és jótállás esetén megjelölésre került az
ajánlattételi felhívásban is a felső határ, amelyen túli megajánlás többletpontot nem
eredményez.
Tekintettel arra, hogy az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban javasolt és átvezetett
módosítások lényeges tartalmi változást nem eredményeztek, kérem a Képviselő-testületet, hogy
ezeket az NFÜ KFF által is elfogadott módosításokat tartalmazó dokumentumokat, valamint a
hirdetmény tervezetthez képest két héttel korábbi feladása miatt az ajánlattételi határidő módosítását
(2013. október 11. napjára) jóváhagyólag fogadja el.
Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző kiegészíti az előterjesztést azzal, hogy a helyszíni
szemlére szeptember 30-án kerül sor.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése, észrevétele?
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Ezért szavazásra bocsátja a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és ajánlattételi dokumentáció
módosításának jóváhagyását.
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Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és ajánlattételi
dokumentáció módosítását 5 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat nélkül jóváhagyta, erről a
következő határozatot hozta:
200/2013.(IX.18.) Önkorm. határozat
Közbeszerzési eljárást megindító
jóváhagyásáról.

módosított

felhívás

és

ajánlattételi

dokumentáció

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Berek-Víz Kft. által elkészített,
módosított Közbeszerzési eljárást megindító felhívást és Ajánlattételi dokumentációt –
mely az egyösszegű átalányáras építési szerződés a berekfürdői gyógyfürdő bejárati
főépület, medencecsarnok és melléképülete bővítése, felújítása, valamint ifjúsági
medence és kiszolgáló épület építése kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozik –
jóváhagyólag elfogadja.
Erről értesülnek:
1) Berek-Víz Kft.
2) Mátyus László közbeszerzési tanácsadó
3) Dr. Hajdu Lajos polgármester
4) Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző
5) Polgármesteri Hivatal

2. Napirendi pont: Előterjesztés hulladékszolgáltatás közbeszerzési eljárás feladatainak
ellátására beérkezett ajánlatok elbírálására.
Dr. Hajdu Lajos polgármester átadja a szót Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintézőnek.
Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző elmondja, hogy a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 90. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a
települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított
minősítő okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2013. december 31-ig megköti.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. január 1-jétől csak az a nonprofit gazdasági társaság
végezhet, amely hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő
okirattal rendelkezik, valamint a települési önkormányzattal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződést kötött.
A hulladék közszolgáltatás becsült értéke nettó 11 millió Ft/év, mely meghaladja a közbeszerzési
törvényben meghatározott 8 millió Ft értéket, ezért közbeszerzési eljárást kell lefolytatni a szolgáltató
kiválasztására.
A közbeszerzési eljárás lefolytatására három árajánlat érkezett, melyek közül a legalacsonyabb
ajánlatot Dr. Fodor András egyéni ügyvéd adta.
Buczkó Zoltánné képviselő véleménye szerint a jogszabályok folyamatos változása miatt, úgy kellene
a szerződést megkötni, hogy ha a törvény változása lehetővé teszi, akkor meg tudjuk szüntetni a
szerződést.
Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző javasolja, hogy bontsák részletekre a szerződést,
előkészítő és megvalósítási szakaszra. Az előkészítő szakasz az ajánlattételi felhívás elkészítésére
vonatkozik, a megvalósítási szakasz pedig a közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A megbízási díj
kifizetése is részekre bontható. Az 1. részlet az ajánlattételi felhívás elkészítésekor esedékes, a 2.
részlet pedig az eljárás lebonyolítása után. Ha a jogszabály úgy módosul, hogy mégsem kell az egész
eljárást lebonyolítani, akkor az előkészítő szakasz után az 1. részlet kifizetése megtörténik és a felek
között további követelés nincs.
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Dr. Hajdu Lajos polgármester a legalacsonyabb ajánlatot javasolja elfogadni azzal, hogy a szerződést
két részre bontva készítsék el?
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
201/2013.(IX.18.) Önkorm. határozat
hulladékszolgáltatás közbeszerzési eljárás feladatainak ellátására beérkezett ajánlatok
elbírálásáról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a hulladék
közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítására
megkeresés alapján beérkezett ajánlatokat az alábbiak szerint bírálta el:
1./ A Képviselő-testület az ajánlattételi eljárást eredményessé nyilvánítja.
Az eljárás nyertese a legalacsonyabb ajánlatot tevő Dr. Fodor András egyéni ügyvéd
(5600 Békéscsaba, Luther u. 12. II. em. 207-208.). Ajánlata 550.000 Ft + ÁFA.
2./ A második legkedvezőbb ajánlat Dr. Kállai Sándor ügyvéd (5600 Békéscsaba, Kinizsi
u. 13.) ajánlata 600.000 Ft + ÁFA ajánlati árral.
3./ A harmadik legkedvezőbb ajánlat Dr. Szathmáry Péter ügyvéd (5600 Békéscsaba,
Kinizsi u. 13.) ajánlata 605.000 Ft + ÁFA ajánlati árral.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Hajdu Lajos polgármestert a megbízási
szerződés aláírására, az alábbiak szerint:
A megbízási szerződést két részre, előkészítő és megvalósítási szakaszra kell bontani. Az
előkészítő szakasz az ajánlattételi felhívás elkészítésére vonatkozik, a megvalósítási
szakasz pedig a közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
A megbízási díj kifizetése is két ütemben kerül kifizetésre, az 1. részlet az ajánlattételi
felhívás elkészítésekor esedékes, a 2. részlet pedig az eljárás lebonyolítása után. Ha a
jogszabály úgy módosul, hogy mégsem kell az egész eljárást lebonyolítani, akkor az
előkészítő szakasz után az 1. részlet kifizetése megtörténik és a felek között további
követelés nincs.
Felelős:
Határidő:

Dr. Hajdu Lajos polgármester
2013. október 10.

Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző
3) Polgármesteri Hivatal

3. Napirendi pont: Előterjesztés „Berekfürdő Ivóvízminőség-javítási projekt” című KEOP1.3.0/09-11-2013-0061 azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról.
Dr. Hajdu Lajos polgármester átadja a szót Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintézőnek.
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Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző elmondja, hogy Berekfürdő Község Önkormányzata a
megvalósítási pályázatát benyújtotta, és Támogatási Szerződés megkötése előtti státuszban van a
„Berekfürdő Ivóvízminőség-javítási projekt” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0056 azonosítószámú
projektje.
A projekt nettó összköltsége 467.399.210,- Ft, melyhez az önkormányzatnak 51.204.134,- Ft önerőt
szükséges biztosítania.
A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját
forrás kiegészítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 19/2013.(V.22.) BM rendelet alapján az
önkormányzatnak lehetősége van pályázatot benyújtani a fenti projekt megvalósításához szükséges
önerő kiegészítésére.
A rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében az önkormányzat által igényelhető EU Önerő Alap
támogatás összege a saját erő 100%-a, azaz 51.204.134,- Ft akkor, ha a pályázó a Kbt. hatálya alá
tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a részszempontok körében értékelhető, a munkanélküli
vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét,
mint értékelési szempontot alkalmazza.
Fentiek alapján javasolja hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot a saját forrás kiegészítésére
51.204.134,- Ft összegre vonatkozóan, a 2013. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2013.(V.22.) BM
rendelet alapján.
A BM Rendelet 10. § (2) bekezdése előírja, hogy a pályázathoz be kell csatolni az önkormányzat
képviselő-testületének határozatát a következőkről:
a) a pályázó megnevezése
b) a képviselő-testület határozatának száma
c) a tervezett fejlesztés
ca) pontos megnevezése
cb) összköltsége
cc) pénzügyi ütemezése
cd) pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése
d) saját forrás biztosításának módja.
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 5 igen szavazattal, ellen és tartózkodó
szavazat nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
202/2013.(IX.18.) Önkorm. határozat
„Berekfürdő Ivóvízminőség-javítási projekt” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0061 azonosítószámú
projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban részesült Berekfürdő Község
Önkormányzata által elnyert „Berekfürdő Ivóvízminőség-javítási projekt” KEOP1.3.0/09-11-2013-0061 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges saját forrás
összegét, amely 51.204.134,- forint, költségvetésének terhére vállalt saját forrásából
biztosítja.
A finanszírozás a projekthez igényelt KEOP támogatás, és a BM EU Önerőalap
támogatás forrásként való felhasználása mellett valósul meg.
2./ kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak
összetétele és azok éves ütemezése az alábbiak szerint alakul: (Ft-ban)
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1. EU Alapokból
igényelt forrás
összege (85%)
2. A fejlesztéshez
hazai
társfinanszírozás
keretében
biztosított összeg
(15%)
3. A pályázó
összes saját
forrása
(3.1+3.2.+3.3.)
3.1. A pályázó
által
költségvetésének
terhére vállalt
saját forrás
összege
3.2. Hitel
3.3. Az EU Önerő
Alap
felhasználásának
részletes
szabályairól szóló
285/2012. (X.9.)
Korm. rendelet
szerinti EU
Önerő Alap
összege
4. Egyéb források
összesen
(4.1+4.2+4.3)
4.1. Lakossági
hozzájárulás
4.2. Egyéb
magánforrás
4.3. Egyéb
szervezetek
támogatása
Összesen

2013

2014

2015

Összesen

5 676 611,-

290 717 585,-

57 371 619,-

353 765 815,-

1 001 755,-

51 303 103,-

10 124 403

62 429 261,-

821 634,-

42 078 522,-

8 303 978

51 204 134,-

821 634,-

42 078 522,-

8 303 978

51 204 134,-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 500 000,-

384 099 210,-

75 800 000

467 399 120,-

3./ felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Felelős: Dr. Hajdu Lajos polgármester
Határidő: folyamatos
Erről értesülnek:
1) Dr. Hajdu Lajos polgármester
2) Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző
3) Polgármesteri Hivatal
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4. Napirendi pont: Előterjesztés köznevelési intézményben létrehozandó intézményi
tanácsba delegálásra.
Dr. Hajdu Lajos polgármester elmondja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi
Tankerülete az illetékességi területén működő iskoláiban intézményi tanácsot kíván létrehozni. A
nemzeti köznevelésről szóló törvény 73. § (4) bekezdése alapján az intézményi tanácsot a szülők, a
nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból kell
létrehozni.
A Tankerület kéri a Képviselő-testületet, hogy az intézményi tanácsba 2013. szeptember 30-ig a
Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola vonatkozásában egy jelöltet delegáljanak.
Czinegéné Bődi Szilvia képviselőt delegálta a Képviselő-testület az Iskolaszékbe, ezért javasolja, hogy
őt delegálják az intézményi tanácsba is.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellen és tartózkodó szavazat
nélkül elfogadta, erről a következő határozatot hozta:
203/2013.(IX.18.) Önkorm. határozat
az intézményi tanácsba való delegálásról.
Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. Törvény 73. § (4) bekezdése alapján, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ kezdeményezésére létrehozandó intézményi tanácsba, a Berekfürdői Veress
Zoltán Általános Iskola vonatkozásában Czinegéné Bődi Szilvia (5309 Berekfürdő,
Búzavirág u. 23.) képviselőt delegálja.
Erről értesülnek:
1) Czinegéné Bődi Szilvia képviselő
2) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Karcagi Tankerülete 5300 Karcag,
Horváth Ferenc u. 7. I/6.
3) Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola Berekfürdő, IV. Béla király út 1.
4) Dr. Hajdu Lajos polgármester
5) Potornainé Szűcs Katalin igazgatási ügyintéző
6) Polgármesteri Hivatal
Dr. Hajdu Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele?
További kérdés, észrevétel nem hangzott el. Megköszöni mindenkinek az ülésen való részvételét, az
ülést berekeszti.
k. m. f.
/: Dr. Hajdu Lajos :/
polgármester

/: Potornainé Szűcs Katalin :/
igazgatási ügyintéző
az SZMSZ 49. §-a alapján

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

/: Czinege Béla :/
alpolgármester
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