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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.november 29-én a 
Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Molnár Balázs polgármester 
Németh Lajos alpolgármester 
Bartis László Imre képviselő 
Bódis Józsefné képviselő 
Fekete Csaba képviselő 
Hosszúné Tóth Rita képviselő 
Nikula András Csaba képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző 
 
Molnár Balázs polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület 
megválasztott hét tagja közül valamennyi képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. 
Javaslatot tett az ülés napirendjeire, a kiküldött meghívó szerinti napirendeket az „Előterjesztés 
a Málnás községgel kötendő testvértelepülési együttműködési megállapodás jóváhagyásához, 
Előterjesztés a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásához, Előterjesztés a 
közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztásához” napirendekkel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta: 
 
138/2017.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november 29-i soros  
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

2.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 
      módosításához 
 
3.) Előterjesztés a behajthatatlan tartozás törléséhez 
 
4.) Előterjesztés a pénzügyi támogatási kérelmek elbírálásához  

 
5.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv megtárgyalásához 

 
6.) Előterjesztés a Kéthely község településképi dokumentumainak elkészítése tárgyában 

megkötött vállalkozói szerződés módosításához 
 

7.) Előterjesztés a Málnás községgel kötendő testvértelepülési együttműködési 
megállapodás jóváhagyásához 
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8.) Előterjesztés a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásához 
 

9.) Előterjesztés a közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztásához 
 

10.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „A foglalkoztatás és az életminőség  
            javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások  
fejlesztésével” kapcsolatban közbeszerzési dokumentáció elfogadásához és a  
            közbeszerzési eljárásra meghívandó vállalkozók kiválasztásához  

 
   11.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 „A szociális alapszolgáltatások  
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” kapcsolatban közbeszerzési dokumentáció  
elfogadásához és a közbeszerzési eljárásra meghívandó vállalkozók kiválasztásához 

 
 

1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Molnár Balázs 
    polgármester                                      (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma:7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
139/2017.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szólótájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
változatlantartalommal elfogad. 
 
   Felelős: Molnár Balázs polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
2.) Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése módosítására 
Előadó: Molnár Balázs  
                   polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
Szóbeli kiegészítésében külön is kiemelte a harmadik negyedévben az önkormányzat részére 
nyújtott pótelőirányzatok jogcímeit és azok összegeit, különösen az elnyert TOP-os pályázatok 
támogatási előlegeit, melyek együtt közel 173 millió Ft-ot tesznek ki. 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Az önkormányzat közös hivatala saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás 
tartalmára kérdezett rá. 
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Molnár Balázs polgármester 
Az intézményi előirányzat módosítás a konyha szeptember 1-i átszervezéséhez kapcsolódik, 
mivel az év elején megtervezett személyi juttatás és járulékára már nincs szükség, azok 
átcsoportosításra kerültek a dologi kiadásokba, mivel az élelmet már vásárolt élelmezés 
keretében szerezzük be. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az 
előterjesztés szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
20/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet: 
 
      Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.16.)  
      önkormányzati rendelet módosítására megalkotta a 20/2017.(XI.30.) 
 önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően,  
változatlan tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
3.) Előterjesztés a behajthatatlan tartozás törléséhez 
Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester                                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Németh Lajos alpolgármester 
Egyetért az előterjesztésben szereplő javaslattal. Véleménye szerint sem érdemes több éves 
behajthatatlan tartozást tovább cipelni, illetve a behajtással felmerülő költségeket tovább 
növelni. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
140/2017.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta az előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy Kéthely Község  
Önkormányzatának a Schvarcz Martinával szemben fennálló  
272.887 Ft követelése – anyagi fedezet hiánya miatt –   
behajthatatlannak minősül, ezért azt a számviteli nyilvántartásból  
való törlését rendeli el.    
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
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4.) Előterjesztés a pénzügyi támogatási kérelmek elbírálásához  
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
4.1) Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda Szülői Szervezete pénzügyi támogatási kérelmének 
elbírálása  
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
141/2017.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda Szülői Szervezetének  
pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta, mely alapján  
a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére 100 e Ft  
egyszeri pénzügyi támogatást nyújt, a községi önkormányzat  
2017. évi költségvetésének egyéb pénzügyi támogatási kerete  
terhére, a képviselő-testület államháztartáson kívüli forrás  
átvételéről és átadásáról szóló 14/2013.(XII.13.) önkormányzati  
rendeletében foglalt előírásoknak megfelelően. 

 
A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert,  
hogy döntéséről értesítse a szervezetet. 

 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2017. november 30. 

 
4.2) Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei Egyesülete pénzügyi támogatási kérelmének 
elbírálása  
 
Bódis Józsefné képviselő 
Indítványozza, hogy a testület ne támogassa az egyesületet, hanem a faluban élő fogyatékos 
személyek közvetlenül kapjanak pénzügyi támogatást. Mint a szociális bizottság elnöke, a 
bizottság soron következő ülésére fogja terjeszteni e kérdést, kérve a bizottságot, hogy e 
fogyatékkal élő helyi lakosok, kb. 5 fő részére hivatalból, 10 e Ft/fő rendkívüli települési 
támogatást nyújtson. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az elhangzott 
módosítási indítvány szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
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142/2017.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei Egyesülete  
     pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta, mely alapján 
 a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére pénzügyi  
támogatást nem nyújt. 
 
A képviselő-testület felkéri Molnár Balázs polgármestert, hogy  
döntéséről értesítse a szervezetet. 
 
    Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: 2016. november 30. 

 
 

5.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv megtárgyalásához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
143/2017.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Kéthely Község Önkormányzata 2018. évi Belső Ellenőrzési  
Ütemtervéről szóló előterjesztést megtárgyalta, a melléklet  
szerint jóváhagyja. Egyben felkéri a Marcali Kistérségi Többcélú  
Társulás munkaszervezetét az ellenőrzések lefolytatására.  
 
Felelős: Forró Barbara  
         belső ellenőrzési vezető  
Határidő: értelem szerint  
 
 
6.) Előterjesztés a Kéthely község településképi dokumentumainak elkészítése tárgyában  
megkötött vállalkozói szerződés módosításához 
Előadó:Molnár Balázs 
                   polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Molnár Balázs polgármester 
A korábban jóváhagyott vállalkozási szerződés kizárólag a teljesítési határidejében változna. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
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A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
144/2017.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

     megtárgyalta az előterjesztést, mely alapján a Zala- 
Urbanisztica Kft-vel a Kéthely község településképi  
dokumentumainak elkészítésére 2017. július 6. napján  
létrejött vállalkozási szerződést módosítja, a szerződés  
     9. pontjában meghatározott teljesítési határidőt 2017. 
     október 30. napjában állapítja meg. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs 

polgármestert a Zala Urbanisztica Kft-vel létrejött  
          vállalkozói szerződés módosításának aláírására.  
 

         Felelős: Molnár Balázs polgármester  
Határidő: azonnal   
 
 
7.) Előterjesztés a Málnás községgel kötendő testvértelepülési együttműködési 

megállapodás jóváhagyásához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
145/2017.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
          megtárgyalta az erdélyi Málnás községgel kötendő 
          testvértelepülési együttműködési megállapodás tervezetét, 
          melyet a testület az előterjesztésnek megfelelően, 
          változatlan tartalommal elfogadott. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert  
          Málnás községgel kötendő testvértelepülési együttműködési  
megállapodás aláírására.  
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester  
Határidő: értelem szerint 
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8.) Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester  
 
Molnár Balázs polgármester 
A közmeghallgatás időpontjául javasolja a testület tagjainak december 5-ét, helyszínéül a helyi 
művelődési házat. Röviden ismertette a közmeghallgatás szervezésével és lebonyolításával 
kapcsolatos szervezési feladatokat. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
146/2017.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 a 2017. évi közmeghallgatás időpontját 2017. december 
    5-én 18 órára tűzi ki. 
    A képviselő-testület a közmeghallgatás szervezésével és 
    lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat az 
    előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 
 
    Felelős: Molnár Balázs polgármester 
    Határidő: 2017. december 5. 
 
 
9.) Előterjesztés a közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztásához 
Előadó: Molnár Balázs 
                   polgármester  
 
Molnár Balázs polgármester 
A közbeszerzési bíráló bizottság tagjainak Tavaszi István építészmérnököt, Nagy Gáborné 
jegyzőt, Babos Mónikát pénzügyi vezetőt, Fata István műszaki ügyintézőt és Dr. Mrovcza 
Péter közbeszerzési szaktanácsadót javasolja. 
Javasolja továbbá, hogy a bíráló bizottság ülésezésének idejére szünet elrendelésére kerüljön 
sor.  
 
Molnár Balázs polgármester a bíráló bizottság ülésezése idejére szünetet rendelt el, 16 óra 27 
perckor. 
 
A bíráló bizottság ülését követően a képviselő-testület ülése 17 óra 05 perckor folytatódott. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
147/2017.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    az előterjesztést megtárgyalta, mely alapján a közbeszerzési 
    bíráló bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg: 

- Tavaszi István építészmérnök 
- Nagy Gáborné jegyző 
- Babos Mónikát pénzügyi vezető 
- Fata István műszaki ügyintéző 
- Dr. Mrovcza Péter közbeszerzési szaktanácsadó. 

 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
10.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „A foglalkoztatás és az életminőség    
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások    
fejlesztésével” kapcsolatban közbeszerzési dokumentáció elfogadásához és a    
közbeszerzési eljárásra meghívandó vállalkozók kiválasztásához  
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
148/2017.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „A foglalkoztatás és az  
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú  
közbeszerzési felhívásról szóló előterjesztést megtárgyalta  
és az alábbi döntéseket hozta: 
 

1.)  Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „A foglalkoztatás és az  
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú  
          közbeszerzési felhívás ajánlatkérő dokumentációját  
az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal  
jóváhagyta. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
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2.) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   
a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 „A foglalkoztatás és az  
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 

intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú  
közbeszerzési felhívás keretében az alábbi cégeket jelöli  
meg ajánlattevőnek: 
 

A cég neve:Zselic Konstrukt Kft. 
cím: 7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1. 2/203. 
adószám: 25109106-2-14 
email: zselickonstrukt@gmail.com 
kapcsolattartó: Grabant János ügyvezető 
telefonszám:  30/994-9023 

 
A cég neve: Andrásik 2001 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
cím: 2330 Dunaharaszti, Domb u. 62. 
adószám: 12634354-2-13 
email: andrasik2001kft@pr.hu 
kapcsolattartó: Andrásik Sándor 
telefonszám: 20/973-0459 

 
A cég neve: BMT Zrt. 
cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 52/A. fsz. 
adószám: 25548556-2-20 
email: info@bmtkft.t-online.hu 
kapcsolattartó: Molnár Attila ügyvezető 
telefonszám: 20/220-0537 

 
A cég neve: SZ.T.T.A Kft. 
cím: 8756 Nagyrécse, Petőfi Sándor u. 56. 
adószám: 14163083-2-20 
email: sztta.zsofi@gmail.com 
kapcsolattartó: Hegedüs Tamás ügyvezető 
telefonszám: 30/209-0803 

 
A cég neve: G.L.L.A. Kft. 
cím: 2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/A. 
adószám: 14217986-2-13 
email: dely.attila@glla.hu 
kapcsolattartó: Dely Attila 
telefonszám: 20/520-8169 

 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 

 Határidő: azonnal 
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11.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 „A szociális alapszolgáltatások   
infrastruktúrájának b ővítése, fejlesztése” kapcsolatban közbeszerzési dokumentáció    
elfogadásához és a közbeszerzési eljárásra meghívandó vállalkozók kiválasztásához 
Előadó: Molnár Balázs 
polgármester(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 7 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
149/2017.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 „A szociális alapszolgáltatások  
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú közbeszerzési  
felhívásról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi  
döntéseket hozta: 
 

1.) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 „A szociális alapszolgáltatások  
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú közbeszerzési  
felhívás ajánlatkérő dokumentációját az előterjesztésnek megfelelően,  
változatlan tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2.) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 „A szociális alapszolgáltatások   
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése tárgyú közbeszerzési felhívás  

keretében az alábbi cégeket jelöli meg ajánlattevőnek: 
 

A cég neve: Zselic Konstrukt Kft. 
cím: 7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1. 2/203 
adószám: 25109106-2-14 
email: zselickonstrukt@gmail.com 
kapcsolattartó: Grabant János ügyvezető 
telefonszám: 30/994-9023 

 
A cég neve: BMT Zrt. 
cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 52/A. fsz. 
adószám: 25548556-2-20 
email: info@bmtkft.t-online.hu 
kapcsolattartó: Molnár Attila ügyvezető 
telefonszám: 20/220-0537 
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A cég neve: SZ.T.T.A Kft. 
cím: 8756 Nagyrécse, Petőfi Sándor u. 56. 
adószám: 14163083-2-20 
email: sztta.zsofi@gmail.com 
kapcsolattartó: Hegedüs Tamás ügyvezető 
telefonszám: 30/209-0803 

 
A cég neve: Z-Service Kft. 
cím: 1137 Budapest, Szent István krt. 2. V. em. 30. 
adószám: 14120448-2-41 
email: info@z-service.hu 
kapcsolattartó: Bánhegyi Miklós, Lang Nándor ügyvezető 
telefonszám: 30/957-2281 

 
A cég neve: Vasber Zrt. 
cím: 9751 Vép, Dózsa u. 26. 
adószám: 11300414-2-18 
email: vasber@vasber.t-online.hu 
kapcsolattartó: Németh Árpád cégvezető 
telefonszám: 30/929-1442 
 

Felelős: Molnár Balázs polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt a polgármester a soros nyilvános ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Molnár Balázs       Nagy Gáborné           
polgármester       jegyző  


