Ikt.sz.: 1495-11/2017

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Városimázs Bizottság 2017. augusztus 21-én az Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Eger, Dobó tér 2. sz. Városháza, II.
tárgyaló) megtartott n y í l t üléséről.
Jelen vannak
Bizottság részéről:

Gál Tibor, elnök
Kovács-Csatlós Tamás, képviselő tag
Bognár Ignác, képviselő tag
Szabó Attila, külső tag
dr. Várhelyi Tamás, szakértő

Hivatal részéről:

Martonné Adler Ildikó, alpolgármester
Dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető
Rázsi Botond, alpolgármester
Mirkóczki Zita, képviselő
Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia, csoportvezető
Dudás Gabriella, kulturális ügyintéző
Nagy Tamás, építész, településfejlesztési ügyintéző

Meghívott:

Badacsonyiné Bohus Gabriella, Egri Civil Kerekasztal
Tőzsér Istvánné, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár,
igazgató

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Ivett

Gál Tibor
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, tagjai közül
4 fő jelen van, dr. Várhelyi Tamás később érkezik. Megkérdezi, hogy megkapta-e
időben mindenki az anyagokat, van-e valakinek észrevétele, egyéb módosító javaslata.
A bizottság elnöke kéri, hogy szavazzanak a kiküldött napirendi pontok elfogadásáról.
A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.
1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete a
helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról
szóló 38/2011. (X. 28) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Habis László, polgármester
Előadó: dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
dr. Palotai Zsuzsanna
Ez egyfajta elismerés, annyiban különbözik a kitüntetésektől, hogy ez egy díjazás nélküli
elismerés lenne, annak az utcasíkba kerülő emléktáblának a kicsinyített mása, egy
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plüssdobozban, az aki a hírességek utcájában nyomot hagy. Négy kategóriában lenne, a
művészetek, tudományok, sport és a negyedik egy összefoglaló „Egerért” embléma lenne.
Amikor megtervezik az emléktáblát, az első letett emléktáblán szerepelne a 4 szimbólum.
Martonné Adler Ildikó
Megemlítette, hogy nemrégiben Mohorán járt, ahol találkozott az Egri Csillagok filmben
szereplő Venczel Verával, Kovács Istvánnal és Benkő Péterrel. Jövőre lesz az 50.
évfordulója annak, hogy elkezdték forgatni az Egri Csillagok c. filmet, ami Eger
hírnevéhez nagyban hozzájárult. Jó ötletnek tartaná, ha a hírességek utcájában azok a
színészek, akik a filmben főbb szerepekben tűntek fel kaphatnának helyet.
Gál Tibor
Kérdezte, hogy a hírességek utcáját, úgy kell elképzelni, mint Hollywoodban?
Kovács-Csatlós Tamás
Elmondta, hogy az Eger Sikeréért Egyesület titkáraként, aktívan részt vett a rendelet
kidolgozásában az Önkormányzattal együtt. Szeretnének egy új atrakciót Egerbe, azért
esett az Érsek utcára a választás, mert központi hely Egerben, de mégsem annyira vonzó
a turisták számára és megemlítette, hogy igen, a Hollywoodban található „walk of fame”
adta az ötletet. Ha élő személy kapja ezt a csillagot, akkor a kicsinyített mását megkapná
emlékbe.
Gál Tibor
Minden évben egy személyt választanak majd?
dr. Palotai Zsuzsanna
Választási ciklusonként 10 adható, de nem kötött időponthoz, naphoz, mint a
kitüntetéseket.
Badacsonyiné Bohus Gabriella
Utca burkolat lesz vagy házak falára lesz elhelyezve?
dr. Palotai Zsuzsanna
Aki megtervezi a táblát, ő fog készíteni egy utcaképet is, ami egy látványterv lesz.
Bognár Ignác
Nem támogatja az ötletet. Több kérdése merült fel ezzel kapcsolatban. Hány éve
működik az egyesület? A költségeket az egyesület állja vagy kér majd hozzá támogatást
is? Visszavontható vagy visszabontható lesz-e a kitüntetés? Nem tetszik neki, hogy a
földön legyen a tábla, mert rátaposnak, koszolódik. Jobban örült volna, ha egy emlékfalat
szentelnek inkább neki. Azt sem tartja jó ötletnek, hogy egy konkrét egyesülethez
kötődik a rendelet.
Kovács-Csatlós Tamás
2015. szeptemberében alakult az egyesület. Úgy gondolja, hogy a felmerülő költségek
megoldhatóak egyesületi szinten is, azt szeretnék, ha fent tudnák magukat tartani. Az
újdonság ereje mindig abban van, hogy van akinek tetszik, van akinek nem. Egy
embernek nincs a földön a csillaga Hollywoodban a „walk of fame”-en, ő Muhhamad Ali,
ő is Bognár Ignác képviselő Úr véleményén volt, azt mondta, hogy „az ő nevén ne
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tapossanak emberek”, ez jogos és van olyan, aki szerint ez sértő, de szerinte ez inkább
egy elismerés.
Bognár Ignác
Visszavontható vagy visszabontható lesz-e a kitüntetés?
dr. Palotai Zsuzsanna
A kitüntetési javaslatban a Díszpolgári címnél lett megfogalmazva, hogy hogyan vonható
vissza, a 2. § 3.-4. pontjában van feltüntetve, az összes többi címnél is ez alkalmazható.
Bognár Ignác
Javasolja, hogy ha ciklus van meghatározva a rendeletbe, akkor jó lenne, ha az is
belekerülne, hogy évente maximum hány darab adható. Elmondta, hogy szkeptikus az
egyesülettel kapcsolatban, illetve elmondta, hogy nem szerencsés, hogy az egyesületnek
van döntési joga.
Kovács-Csatlós Tamás
Elmondta, hogy politikailag független az egyesület, van, aki híres emberként is nyíltan
vállalja a politikai hovatartozását, és támogatja őket. Ez egy önálló dolog, Egert mozdítja
előre és leszögezi, hogy ez nem Eger sikeréért utca lesz, hanem egri hírességek sétánya.
Mirkóczki Zita
Maga az elgondolás szimpatikus neki és támogatná is, azt viszont nem, hogy ebben csak
az Eger sikeréért egyesület döntsön. Kérdezte, hogy az egyesület nevében az Eger
városnév használatát engedélyeztetni kellett e?
Kovács-Csatlós Tamás
Bármilyen Eger város nevét viselő alapítvány, egyesület, szervezet stb. Polgármesteri
engedély szükséges hozzá. Tőle kell hivatalosan kérni.
Mirkóczki Zita
Hány egyesület, szervezet van, melyben Eger neve szerepel?
Kovács-Csatlós Tamás
Elmondta, hogy nem tudja.
Mirkóczki Zita
Ha valaki szeretné, hogy pl. az egyesülete Eger nevét viselje, akkor hivatalosan kell
kérnie?
Kovács-Csatlós Tamás
Akkor igen, kell hozzá az engedély.
Mirkóczki Zita
Elmondta, hogy azért szkeptikusak az egyesülettel kapcsolatban, mert megjelent egy
fotó az egyesületről, melyen majdnem mindenki a Fideszt képviseli. Ez lehet véletlen
összeesés is, de kérdéseket vet fel.
Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia
Elmondta, hogy utána tud nézni, hány egyesületnek a nevében szerepel Eger.
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Szabó Attila
Elmondta, hogy szerinte nem szerencsés ebbe a politikai dolgokat belekeverni. Sokszor
van, hogy a bizottsági ülésen különbözik a véleménye és hangot is ad neki. El kell
gondolkozni rajta, hogy csak az Eger sikeréért egyesület adhatja majd a kitüntetést, de
úgy gondolja, hogy nem kell mindenbe a politikát belelátni.
dr. Palotai Zsuzsanna
Most a 10 darabot nem kellene korlátozni. 3-4 év múlva lehet korlátozni, de most a
bevezetéskor nem. Hozzátette ezekre a csillagokra nem kell rálépni, mint ahogy a nem
működő szökőkútra sem feltétlenül szükséges.
Gál Tibor
Támogatja irodavezető asszony javaslatát, hogy az elején ne legyen korlátozva a 10 darab
és abban is egyetért, hogy nem ciklusokhoz kellene kötni, hanem évente egy dátumot
kijelölni.
Badacsonyiné Bohus Gabriella
Kicsit sokallja hirtelen a 10 darabot kezdésnek, ha következő évben is még 10 darabot
kiosztanak, akkor gyorsan megtelik az utca a csillagokkal.
Kovács-Csatlós Tamás
Elmondta, hogy sokat gondolkoztak, hogy hogy lehetne megvalósítani a csillagokon a
személyek bemutatását. Nem mindenki ismerhet egri kötődésű kiválóságokat, pl.
Ringelmann György neve turistáknak nem biztos, hogy mondd valamit, mint az egri
lakosoknak, ezért azt a megoldást tartaná legjobbnak, ha a csillagon a személy neve és
legfontosabb adatai mellett egy QR kódot helyeznének el, melyet okostelefonnal be
tudnak olvasni, ahol több nyelven is elérhető lenne az életrajza és a legfontosabb
tudnivalók.
Bognár Ignác
Az egyesülettel azért vannak fenntartásai, mert a múltból rossz példára emlékszik egy
másik egyesület kapcsán.
Gál Tibor
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi
döntési javaslatról.
Bizottsági döntési javaslat:

A Városimázs Bizottság javasolja a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról
és adományozásáról szóló 38/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését
A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a helyi kitüntetések, díjak, elismerő
címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.
Szavazás
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Gál Tibor
Megállapítja, hogy a bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
61/2017.(VIII.21.) VIB döntés
A Városimázs Bizottság javasolja a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról
és adományozásáról szóló 38/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését
A Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a helyi kitüntetések, díjak, elismerő
címek alapításáról és adományozásáról szóló 38/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet Közgyűlés elé terjesztését.

2. Előterjesztés az önkormányzati intézmények
előirányzatainak módosítására
Előterjesztő: Habis László, polgármester
Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet, irodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

és

az

önkormányzat

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondta, hogy az előterjesztés két intézményi módosításról és két önkormányzati
előirányzat módosításról szól. Ami a bizottságot érinti az a Dobó István Vármúzeumra
vonatkozó kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jelenti.
Gál Tibor
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi
döntési javaslatról.
Bizottsági döntési javaslat:
Szavazás
Gál Tibor
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
62/2017. (VIII.21.) VIB döntés

3. Előterjesztés a közterületek reklámcélú hasznosítására vonatkozó szerződés
felülvizsgálatáról
Előterjesztő: Habis László, polgármester
Előadó: Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia, csoportvezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia
Elmondta, hogy hatálybalépett egy kormányrendelet, nagyon sok változás van benne.
2020-ig fog kifutni, hogy mennyi reklám és milyen reklámhordozón lehet a településen,
de jelentősen szűkül a lehetőség. A jogszabály első körben kötelezően előírja az
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Önkormányzatoknak, hogy vizsgálja felül a reklám szerződéseket, ezért volt szükséges
ez az előterjesztés. Jelentősen lecsökkennek a reklámfelületek, az óriásplakátok teljesen
megszűnnek, nagy részben az utcabútorokon, kioszkokban, buszmegállókban lehet
reklámozni. A jelenlegi szerződést december 31-ig felbontanák.
Gál Tibor
Kérdezte, hogy mennyiben fogja ez érinteni azokat a táblákat, amiket az Önkormányzat
csináltatott?
Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia
A településképi törvény megmondja, hogy egy adott településen egy övezetben milyen
formában lehet vagy nem lehet reklámhirdetés. Nagyon sok helyen kimondja, hogy vagy
utcabútor vagy egyáltalán nem lehet. Információs célú berendezést engedélyeznek, ez
részben nem reklámnak minősülő közinformációs célt szolgál. Nem lesz egyszerű
átalakítani az óriásplakátokat.
Mirkóczki Zita
A csebokszári városrészen van egy 1552 óriásplakát, az már településen belül van.
Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia
Elmondta, hogy a megállítótáblák is teljesen meg fognak szűnni.
Mirkóczki Zita
Minek minősül az a tábla, amin az Önkormányzati információk vannak? Például, hogy
ki az aktuális körzetben lévő képviselő?
Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia
Információs célú tábla, ez engedélyezett, illetve a henger alakú oszlop is engedélyezett
és maradhat. Gazdasági reklámot szétválasztja a plakáttól. Plakátnak minősül minden,
ami nem pl. egy üzletlánc aktuális akciója.
Mirkóczki Zita
Megkérdezte, hogy a politikai célú reklámok?
Dr. Nagy-Holló Eszter Júlia
A választási időszakról szóló törvény szerint a kampányidőszakos plakátokra nem
vonatkozik ez a megkötés, de a hengerre például lehet helyezni kampányidőszakon kívül
is. Elmondta, hogy az Önkormányzatnak 13 darab ilyen hengere van és 3 darab van még
kihelyezve.
Bognár Ignác
Támogatja a reklám mentes városi képet. Bízik benne, hogy nem lesz szükség reklámra
egyáltalán.
Gál Tibor
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi
döntési javaslatról.
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Bizottsági döntési javaslat:
Szavazás
Gál Tibor
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
63/2017. (VIII.21.) VIB döntés
1. határozati javaslat 5 igen
2. határozati javaslat 4 igen, 1 nem

4. Előterjesztés a Bródy Sándor Könyvtár 2018. évi kötelezettségvállalásának
engedélyezéséről
Előterjesztő: Habis László, polgármester
Előadó: dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Gál Tibor
Köszönti Tőzsér Istvánné igazgató asszonyt. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a
bizottság tagjait szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.
Bizottsági döntési javaslat:
A Városimázs Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi a Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár dokumentumbeszerzéssel összefüggő maximum bruttó 47.500.000
Ft 2018. évi kötelezettségvállalását, és az ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás
lefolytatását.
Felelős:

Határidő:

Habis László Polgármester megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Tőzsér Istvánné Bródy Sándor Könyvtár Igazgató
2017. október 31.

A döntés végrehajtásának határideje:
2017. október 31.
Szavazás
Gál Tibor
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
64/2017. (VIII.21.) VIB döntés
A Városimázs Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
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Határozati javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi a Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár dokumentumbeszerzéssel összefüggő maximum bruttó 47.500.000
Ft 2018. évi kötelezettségvállalását, és az ehhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás
lefolytatását.
Felelős:

Határidő:

Habis László Polgármester megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető
Tőzsér Istvánné Bródy Sándor Könyvtár Igazgató
2017. október 31.

A döntés végrehajtásának határideje:
2017. október 31.

5. Előterjesztés a 11. sz. választókörzeti
felhasználásáról
Előterjesztő: dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
Előadó: dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

feladatok

előirányzatának

dr. Palotai Zsuzsanna
A rendezvény megvalósítása a tervezettnél nagyobb költségeket igényelt.
Gál Tibor
További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi
döntési javaslatról.
Bizottsági döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városimázs Bizottsága saját hatáskörben
eljárva jóváhagyja a 11. sz. választókerületnek a 2017. évi költségvetés II/40
választókörzeti feladatok kiadásai terhére 32.222,- Ft, azaz Harminckettőezerkettőszázhuszonkettő forint felhasználását a „Szomszédünnep” rendezvényre.
Felelős:

Határidő:

Habis László
polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető
2017. szeptember 30.

A döntés végrehajtásának határideje: 2017. szeptember 31.
Szavazás
Gál Tibor
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
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65/2017. (VIII.21.) VIB döntés
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városimázs Bizottsága saját hatáskörben
eljárva jóváhagyja a 11. sz. választókerületnek a 2017. évi költségvetés II/40
választókörzeti feladatok kiadásai terhére 32.222,- Ft, azaz Harminckettőezerkettőszázhuszonkettő forint felhasználását a „Szomszédünnep” rendezvényre.
Felelős:

Határidő:

Habis László
polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető
2017. szeptember 30.

A döntés végrehajtásának határideje: 2017. szeptember 31.

6. Előterjesztés a 12. sz. választókörzeti
felhasználásáról
Előterjesztő: dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
Előadó: dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

feladatok

előirányzatának

Gál Tibor
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Bizottsági döntési javaslat:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városimázs Bizottsága saját hatáskörben
eljárva jóváhagyja a 12. sz. választókerületnek a 2017. évi költségvetés II/40
választókörzeti feladatok kiadásai terhére 225.000,- Ft, azaz Kettőszázhuszonötezer
forint felhasználását a Felnémeti Szüreti Napok és Macok Fesztivál rendezvényekre.
Felelős:

Határidő:

Habis László
polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető
2017. október 31.

A döntés végrehajtásának határideje: 2017. október 31.
Szavazás
Gál Tibor
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
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66/2017. (VIII.21.) VIB döntés
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Városimázs Bizottsága saját hatáskörben
eljárva jóváhagyja a 12. sz. választókerületnek a 2017. évi költségvetés II/40
választókörzeti feladatok kiadásai terhére 225.000,- Ft, azaz Kettőszázhuszonötezer
forint felhasználását a Felnémeti Szüreti Napok és Macok Fesztivál rendezvényekre.
Felelős:

Határidő:

Habis László
polgármester megbízásából:
Juhászné dr. Krecz Erzsébet és
dr. Palotai Zsuzsanna
irodavezető
2017. október 31.

A döntés végrehajtásának határideje: 2017. október 31.

7. Előterjesztés Lenkey János mellszobor állításáról és közterület elnevezéséről
Előterjesztő: dr. Kovács Luca, jegyző
Előadó: dr. Palotai Zsuzsanna, irodavezető
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
dr. Palotai Zsuzsanna
A szobor elkészült, a terep rendezése lesz az Önkormányzat feladata. Egy fotó alapján
készítette a művész és a lektorátus ki is emelte, hogy élethű mása lett.
Bognár Ignác
Kiemelte a helyszínrajzon az Ifjúsági Ház elnevezését, mely nem Kepes Intézetként
szerepel még. Hamarosan lesz egy új közterület elnevezés javaslata, ahol a Wass Albert
szobor van szeretnék, ha Wass Albert tér lenne.
Gál Tibor
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi döntési
javaslatról.
Bizottsági döntési javaslat:
A Városimázs Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Lenkey Jánost ábrázoló
bronz mellszobor felállítását a 4878/5 helyrajzi számú közterületen.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Rátkai Attila irodavezető
2017. október 31.

2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 4878/5 helyrajzi számú
közterületnek a „Lenkey udvar” elnevezést adományozza.
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Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző
2017. október 31.

A döntés végrehajtásának határideje:
2017. október 31.
Szavazás
Gál Tibor
Megállapítja, hogy a bizottság 5 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést.
67/2017. (VIII.21.) VIB döntés
A Városimázs Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének az alábbi határozat elfogadását:
Határozati javaslat:
1.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Lenkey Jánost ábrázoló
bronz mellszobor felállítását a 4878/5 helyrajzi számú közterületen.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Rátkai Attila irodavezető
2017. október 31.

2.
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 4878/5 helyrajzi számú
közterületnek a „Lenkey udvar” elnevezést adományozza.
Felelős:
Határidő:

Dr. Kovács Luca jegyző
2017. október 31.

A döntés végrehajtásának határideje:
2017. október 31.
Gál Tibor
Az ütemezett nyílt ülésű napirendek végére értek, zárt ülést rendel el.
K.m.f.

………………………………………
Gál Tibor
Városimázs Bizottság
elnök

………………………………………
Kovács-Csatlós Tamás
Városimázs Bizottság
tag
…………………………………….
Kovács Ivett
jegyzőkönyvvezető
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