
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Visonta Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a Visontai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Visonta) Tanácstermében 2017. 

június 12-én 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Szarvas László polgármester 

 Bozsik Pál 

 Emődi Eszter 

 Hornyák Zoltán 

 Krizsó Mihály 

 Oravecz József  

 Vigh Bertalan képviselők 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  

 Hegedűs Hajnalka jegyző 

 

Szarvas László polgármester 

Köszönti a Képviselőtestületet, megállapítja, hogy 7 főből 7 megjelent, az ülés 

határozatképes, azt megnyitja. Köszönti továbbá a tanácskozási joggal 

megjelentet is. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Emődi Eszter képviselőt jelöli ki. 

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet fogadja el a 

Képviselőtestület. Szavazásra teszi fel a napirendet. 

 

A Képviselőtestület napirendjét 7 fő jelenlétével, egyhangú igen szavazattal az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

N A P I R E N D 

 

1. Csapás utca felújítására közbeszerzési eljárásban a kivitelező 

kiválasztása 

Előadó: Szarvas László polgármester 

 

Napirend után: indítványok, bejelentések. 

 

 

 

N A P I R E N D 

 

1. Csapás utca felújítására közbeszerzési eljárásban a kivitelező kiválasztása 

Előadó: Szarvas László polgármester 



Szarvas László 

Lezárult a közbeszerzési eljárás, lehet győztest hirdetni. A költségbecsléshez 

képest 2 millió Ft-tal drágább az ajánlat, ennyi a különbség a költségbecslés és a 

tényleges munka között. A Mátraközmű Mélyépítő Kft. nyert. Nem ő volt a 

legolcsóbb, de az Andezit Kft. elfelejtette kitölteni a plusz garanciát, az 

értékelésbe így kerültek hátra. Két döntést hozhat a testület. Nem áll 

rendelkezésre az összeg, megszüntetjük az eljárást és kiírjuk újra. De azt 

javaslom, csinálják. A jégelhárításban is itt voltak. Az Andezitet sajnálom, de 

túlvállalták magukat egyébként. Két háznál is dolgoznak, van munkájuk. A 

Mátraközmű színvonalasan meg fogja csinálni. A Vízművel is megbeszéltem, 

hogy ha kiássuk az árkot, kicserélik a gerincet. Sándorral meg tudunk egyezni 

abban, hogy kiássák a nyomvonalat, a munkát meg megcsinálja a Vízmű, a 

teljes hosszon KPE cső csere lenne. Ez olyan beruházás, ami több 20-30 évig 

szolgálja az ott élőket. Mindenki jól jár a Táncsics útig.  

Szavazásra teszem fel a Csapás út felújítására kiírt közbeszerzési eljárás 

eredményessé nyilvánítását, és a Mátraközmű Kft. ajánlatának elfogadását. 

Ebben a kérdésben név szerinti szavazást kell tartani. 

Hegedűs Hajnalka jegyző felolvassa a képviselők névsorát, akik külön-külön 

kinyilvánítják a szavazatukat. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, név szerinti 

szavazással, egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

137/2017. /VI.12./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete „Visonta, Csapás utca 

burkolat felújítása, leállósáv építése és 

járdafelújítás” tárgyú eljárásban megállapítja, 

hogy az eljárás eredményes. 

 

A Képviselőtestület a MÁTRAKÖZMŰ 

Mélyépítő Kft. (3231 Gyöngyössolymos, Mátrai 

út 2.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 

nyilvánítja. 

A Képviselőtestület a Tengely-Közmű Kft. 

(3300 Eger, Kőlyuktető 0715/3. hrsz.) 

ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 

 

A Képviselőtestület a közbeszerzési eljárásban a 

nyertes ajánlattevőt, az összességében 



legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alapján, 

az alábbiak szerint határozza meg: 

 

MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő KFT.  

(3231 Gyöngyössolymos, Mátrai út 2.)  

Nettó vállalkozói díj: 34.674.277,- Ft 

 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot tevőt a Képviselőtestület nem hirdet. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a kivitelezésre vonatkozó 

szerződés aláírására. 
 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

Szarvas László 

Az étkezéssel kapcsolatban a szülői fórumon elhangzott, hogy nem tudják elérni 

a lemondáshoz az óvodát. János készített egy szoftvert, mely használatának 

költsége havi 20.000,-Ft, vagy 200.000,-Ft-ért megvesszük, és kész. Köztes 

ajánlatot tennék. Mivel mindig felmerülhet valami új igény, vagy a használat 

ellaposodik, kipróbálnánk kb. 4-5 hónapos próbaidővel, hogy van-e rá igény, 

használják-e a szülők? A legnagyobb probléma az iskolai szülőknél volt. Az 

öregeknél Marikáék használnák. A napi jelentést is meg fogja tudni csinálni. 

 

Hegedűs Hajnalka 

Nem tudja sajnos a NRSZH fogadni a rendszerbe. Ez biztos információ. Nem 

tudja átvenni a program.  

 

Szarvas László 

Jó lenne a rendszer, ha mindenki ezt használná. Azokkal van baj, akik ingyen 

étkezők. Próbáljuk ki, meglátjuk van-e értelme? Munkahelyen is el tudja érni a 

szülő, beírja, hogy jön-e a gyerek, vagy nem. 

Szavazásra teszem fel az „Étkeztetés” szoftver használatát 5 havi próbaidővel, 

havi 20.000,-Ft/hónap + ÁFA használati díjért. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

138/2017. /VI.12./ Ök. Határozat 

 



Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete az Apex-Telekom Kft. által 

kidolgozott „Étkeztetés” nevet viselő programot 

5 havi próbaidőre, havi 20.000 Ft,-Ft/hó + ÁFA 

használati díj ellenében használatba veszi. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. augusztus 31. 

 

Szarvas László 

A Gyöngyösi TV megküldte az éves kommunikációs szerződést. 240.000,-

Ft+ÁFA. Mehet? Innen egy évre? 

Szavazásra teszem fel a Gyöngyösi Városi Televízió éves kommunikációs 

csomagjának megrendelését 240.000 Ft + Áfa összegben. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

139/2017. /VI.12./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megrendeli a Gyöngyösi TV 

Nonprofit Kft. kommunikációs csomagját 1 évre 

szóló időtartamra, 240.000 Ft + ÁFA értékben. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

Szarvas László 

Halmajugra község új településrendezési eszközök készítését határozta el a 

teljes közigazgatási területet érintően. Nem szoktuk akadályozni.  

Szavazásra teszem fel, hogy Halmajugra Község új Településfejlesztési 

koncepciójának az 1278-5/2017. számú eljárásban történő elkészítésére 

vonatkozó eljárásban kifogást nem emelünk, észrevételt nem teszünk. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

140/2017. /VI.12./ Ök. Határozat 

 



Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete Halmajugra Község új 

Településfejlesztési koncepciójának az 1278-

5/2017. számú eljárásban történő elkészítésére 

vonatkozó eljárásban kifogást nem emel, 

észrevételt nem tesz. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. július 15. 

 

Szarvas László 

Behoztam a robot fűnyíró témáját. Nagyon frankón karbantartja az egész 

területet. Ha tetszik, megvehetjük egyedi kedvezménnyel, 850.000,-Ft. Azt 

gondolom, elvihetik, ennyiért nagyon sokszor lenyíratjuk. 

 

Vigh Bertalan 

Feléért megcsinálom. 

 

Szarvas László 

Ez állandóan vágja, kb. 2,5 hónap után olyan lesz a gyep, hogy megszólal. 

Meggyőzött minket a készülék, de majd ha lesz TAO-s forrás, elgondolkodunk, 

de ennyi pénzért nem kell.  

Szavazásra teszem fel, hogy a Husqvarna Automower 230ACX automata 

fűnyíró készüléket nem vásárolja meg az Önkormányzat. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

141/2017. /VI.12./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Husqvarna Automower 

230ACX automata fűnyíró készüléket nem 

vásárolja meg. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

Hegedűs Hajnalka 

Településképi arculati kézikönyvet, valamint településképi rendeletet kötelező 

elkészíteni minden önkormányzatnak egy jogszabályi rendelkezés alapján. Erre 

kaptunk ajánlatot a Kőszeghy Építészet Bt-től, melynek összege 600.000,- Ft + 

ÁFA. Az ajánlat a települési főépítész megbízási díját is tartalmazza. Állami 



szinten lesz rá támogatás, de még nem tudjuk, mennyi. Kb. 700.000,- Ft – 

1.000.000,- Ft. El kell kezdeni, mert október 1-ig nem fogjuk tudni megcsinálni.  

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel a Kőszeghy Építészet Bt. megbízását Visonta község 

településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének 

elkészítésével 600.000,-Ft + ÁFA tervezési díjért, mely tartalmazza a főépítész 

díját is. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

142/2017. /VI.12./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete megbízza a Kőszeghy 

Építészet Bt-t Visonta község településképi 

arculati kézikönyvének és településképi 

rendeletének elkészítésével 600.000,-Ft + ÁFA 

tervezési díjért, mely tartalmazza a főépítész 

díját is. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. július 15. 

 

Szarvas László 

A Gyöngyösi kalendárium minden évben megjelenik. Most 10-12 oldalban 

bemutatkozhat egy-egy önkormányzat. Helyi megjelenésű, szeretnénk-e részt 

venni benne? A megjelenés 300.000,-Ft+ ÁFA.  

 

Hornyák Zoltán 

Kik csinálják? 

 

Szarvas László 

A Gyöngyösi TV. Ez az összeg 120.000,-Ft+ ÁFA szokott lenni a Hírlapban. 

Nem kicsi összeg, de nem is túl nagy.  

 

Bozsik Pál 

Az Önkormányzat kap belőle valamennyit, vagy ez csak a megjelenés és majd 

megvehetem jó pénzért? 



Szarvas László 

80 db-ot megvennénk, az Idős Klubba járók kapnának 1-1 db-ot. Szeretnénk 

vagy kihagyjuk?  

 

Oravecz József 

Nem ismerős annyira. 

 

Szarvas László 

Ne éljünk vele, most fizetünk nekik kommunikációs díjat. Majd kérünk belőle 

tiszteletpéldányt, és megnézzük, mit csinálnak benne. A Hírlapnál úgy szoktuk, 

hogy ha van egy cikk Visontáról, akkor minden lakosnak rendelünk egy darabot.  

 

Hornyák Zoltán 

Ennyiért csinálunk egy saját kalendáriumot. Hozzám még sohasem jutott el, 

hogy egyáltalán van ilyen. 

 

Szarvas László 

Azt sem tudom, hol lehetne megvenni.  

Szavazásra teszem fel, hogy a Gyöngyösi Kalendárium következő számában 

nem kérjük a megjelenést. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

143/2017. /VI.12./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Gyöngyösi Kalendárium 

következő számában nem kéri Visonta község 

megjelenését. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. július 31 

 

 

Hegedűs Hajnalka 

Amikor kint voltunk az árvízkor a Mátrai úton, szembesültünk vele, hogy 

néhányan kikerítették a kertjüket a patakig. Felszólítottuk őket, azt is, akit nem 

kellett volna, hogy vegye visszább a kerítést. Volt, aki jelezte, hogy kecskék 

vannak a kertben, de visszabontja a kerítést. Az abasári úttól a patak mentén jön 

egy út, ami Korimnál kiszélesedik, és úgy megy Dühösnek a házára. Az van a 

határon kerítve. Azt a részt, ami kinyúlik neki, használni szeretné, kéri, hogy 

elkeríthesse, és használhassa, úgy mint mondjuk Banka Henrik a telke szélét.  



Szarvas László 

Karbantartás fejében megengedtük neki, hogy használja, elkerítheti, az út 

meghagyásával. Azért hozzunk testületi határozatot, hogy elbirtoklás ne legyen.  

 

Hornyák Zoltán 

Gyakorlatilag nincs ott út, csak elméletileg.  

 

Szarvas László 

Ott azt az utat helyre kell állítani, mert ha baj van…! Gyomirtós megoldással 

lehetne a mederoldalon végig menni. A másik oldal teljesen be van nőve fával. 

Sanyiékkal megpróbálom megbeszélni, hogy helyreállítsák.  

 

Hegedűs Hajnalka 

Más is elkerített, csak nem úgy voltunk készülve, hogy végigmenjünk. Amíg tart 

az aszfalt út, addig mentünk. Meg fogjuk nézni, felszólítunk mindenkit. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel, hogy Korim László a kertje végén lévő önkormányzati 

ingatlanrészt karbantartás fejében, a patakot érintő karbantartási sáv 

elhagyásával, elkerítheti, használhatja az út meghagyásával, és erre 

haszonkölcsön szerződést kössünk vele. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

144/2017. /VI.12./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Korim 

László a kertje végén lévő önkormányzati 

ingatlanrészt karbantartás fejében, a patakot 

érintő karbantartási sáv elhagyásával, elkerítheti, 

használhatja az út meghagyásával, ebből a célból 

Visonta Községi Önkormányzat haszonkölcsön 

szerződést köt Korim Lászlóval. 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a 

polgármestert a haszonkölcsön szerződés 

aláírására. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. július 31. 

 



Szarvas László 

Konyha pályázattal kapcsolatban döntést kell hozni! A teljes költség: 26 millió 

Ft, komplett konyha központ, főző üst, zsámoly, vízlágyító berendezés, 5 kW-os 

napelem rendszer, elszívóval. Egész szép, ha megnyernénk. A támogatás 19,5 

millió Ft, az önerő: 6,5 millió Ft.  

Szavazásra teszem fel pályázat benyújtását „A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” pályázati kiírásra. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

145/2017. /VI.12./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 

pályázati azonosító számú, a „A vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi 

termékértékesítést szolgáló piacok 

infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 

fejlesztése” pályázati kiírásra pályázatot nyújt 

be. 

 

A pályázatban foglalt teljes fejlesztési költség:  

bruttó: 26.057.606 Ft 

 

A pályázaton igényelt vissza nem térítendő 

támogatás összege:   

bruttó: 19.543.204 Ft 

 

A pályázat megvalósításához szükséges önerő: 

bruttó: 6.514.402 Ft 

Visonta Községi Önkormányzat rendelkezésére 

áll, azt az Önkormányzat saját forrásból 

biztosítja. 

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a 

pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések 

megtételére és felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat előkészítésével és benyújtásával 

kapcsolatos okiratok aláírására. 



 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 15. 

 

Szarvas László 

Rendőr szabadidős szolgálatot lehet rendelni. 5 millió Ft-ot befizet az 

Önkormányzat a Heves Megyei Rendőrkapitányság számlájára, ezért 

kiszámolják, mennyi szolgálat jár, cserébe a rendőr nem hagyhatja el a 

települést. A vicc, hogy nekünk van körzeti megbízottunk, akit most is 

lerendeltek a határra. Ha azt nézem, hogy mire lenne szükség, ők azt mondják, 

hogy hétvégenkénti szolgálatra.  

 

Bozsik Pál 

Egy órán belül kint voltak. Tizenéves cigány gyerekeket küldenek, aztán jönnek 

a szülők. 

 

Szarvas László 

A rendőr szabadidős szolgálatnak nem sok értelmét látom. Viszont tetszik az a 

kezdeményezés, hogy a Vadásztársaság meg a Polgárőrség csinálnak egy 

vadászlest egy csapatépítő tréningen. A Vadásztársaság felajánl egy vaddisznót, 

közösen megcsinálják a lest, és használhatják majd a polgárőrök is. Vásároltunk 

egy hőkamerát is. Ütés-és vízálló. Monokulár, fényképet is tud készíteni. 200-

250 méterig emberalakot észre lehet venni. Akkumulátorral rendelkezik, 5 órás 

intervallumban rögzíteni is tud. 197.000 Ft-ért vásároltuk meg. A 

Hegyközségnek és a Polgárőrségnek adjuk át a készüléket. Beszéljétek meg, 

hogy kinek, mikor kell. Az éjjellátó készüléket visszamondtuk. Azért maradt a 

hőkamera választás, mert a Belorusz éjjel látó távcső 230.000 Ft volt, de nagy 

baja, hogy, ha leveszed a lencsevédőt, az tönkrevágja és 70.000 Ft. Ezt pedig 

éjjel-nappal lehet használni. A következő 460.000 Ft lett volna. Azt kellene, 

hogy a Polgárőrségnek és a Hegyközségnek átadjuk használatra, és ők egymás 

közt megegyeznek, hogy kinél van. Gyorsan, 2 óra alatt feltölti magát a 

készülék. Biztos ki lehet tenni az adatokat is. Amerikai katonák tesztelték a 

készüléket.  

Szavazásra teszem fel, hogy a rendőr szabadidős szolgálatra nem tartunk igényt. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

146/2017. /VI.12./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a rendőr szabadidős 

szolgálatra nem tart igényt. 



 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

Szarvas László 

Szavazásra teszem fel, hogy a hőkamerát az Önkormányzat használatba adja a 

Polgárőrségnek és a Hegyközségnek. 

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

147/2017. /VI.12./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a hőkamerát használatba adja 

a Polgárőrségnek és a Hegyközségnek. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. június 30. 

 

Szarvas László 

Nagy Róbert édesapja meghalt. Még életében beszéltünk vele, hogy szeretne 

Visontára hagyni hagyatékot, és úgy döntött, hogy Visontára hagyja ezt a 60 

egynéhány darabból álló képgyűjteményt. Amennyiben elfogadjuk az ajándékot, 

értékbecslést kellene készíttetni, melynek költsége kb. 80.000 Ft. 

Szavazásra teszem fel Nagy József által az Önkormányzat részére ajándékozott 

képgyűjtemény elfogadását, valamint arra vonatkozóan értékbecslés 

elkészíttetését. 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

148/2017. /VI.12./ Ök. Határozat 

 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Nagy József által Visonta 

Községi Önkormányzat részére ajándékozott 

képgyűjteményt ajándékként elfogadja. 

 

A Képviselőtestület a hagyaték értékének 

megállapítására értékbecslést végeztet. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. július 31. 



Szarvas László 

Tájékoztatásul: Kis Zoltán hozott egy vevőt, aki a cége nevében szeretné 

megvásárolni a gokartpályát. Attól tartanak, hogy ha megjelenik az ő Zrt-jük, 

hogy az árfelverő tényező lesz. Biztosítékkal, letéttel szeretnék, ha az 

Önkormányzat venné meg a pályát, és aztán ők az Önkormányzattól vennék 

meg.  

 

Hornyák Zoltán 

Oda megy egy ügyvéd és kész. 

 

Szarvas László 

Ok, megveszi az Önkormányzat, és mit csinálok, ha utána mégsem veszi meg 

tőlünk? 

 

Hornyák Zoltán 

Ilyenbe egy Önkormányzatnak nem szabad belemenni! 

 

Vigh Bertalan 

Ez csak nyűg.  

 

Szarvas László 

Én is úgy gondolom. Mondhatom, hogy megbeszélte a testület? Nem tartom jó 

ötletnek. Csináltunk már ilyet, de nem ilyen szándékkal. 

 

Hornyák Zoltán 

Volt már ilyen, de a faluba bizonyos körnek előnye származik belőle. Ez egy jó 

dolog, hogy megvették, eltűnik onnan a kupi. Ebben az lenne jó dolog, hogy az 

Önkormányzat megvenné, és nem adná el. Nem lenne zúgás! 

 

Bozsik Pál 

Gokart pályát szeretnének csinálni. Gumiégetéshez képest nincs hangja.  

 

Szarvas László 

Képviselhetem azt az álláspontot, hogy nem szállunk be ilyenbe. Elzárkózunk. 

Eszközként kellene az Önkormányzat. Elektronikus árverés van, nem derül ki, 

hogy ki az, aki licitál. Itt valami sántít a dologban. 

Szavazásra teszem fel, hogy a Gokart pálya tulajdonának megszerzése céljából 

az Önkormányzat nem kíván licitálni az árverés során.  

 

A Képviselőtestület 7 fő jelenlétével, egyhangú 

igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

149/2017. /VI.12./ Ök. Határozat 



 

Visonta Községi Önkormányzat 

Képviselőtestülete a Gokart pálya tulajdonának 

megszerzése céljából nem kíván licitálni az 

árverés során. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  2017. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

Más tárgy nem lévén, ülés berekesztve 17.50 órakor. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

……………………….      ……………………….     ……………………….. 

       jegyző                                   j.k.v.hitelesítő              polgármester 

 


