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SZENTGOTTHÁRD VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

ÉRTESÍTŐJE 
 
 
 
 
SZÁM     T A R T A L O M    OLDAL 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 

 
148/2017. (VI. 29.) Beszámoló a két ülés között történt fontosabb  3. 

eseményekről és a lejárt határidejű határozatokról. 
 
149/2017. (VI. 29.)  Közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása.  3. 

 Úthálózat ( úttest, járda, kerékpárút ) műszaki  
állapotának áttekintése. Felújítási munkák tervezése,  
ütemezése. 

 
150/2017. (VI. 29.)  Temetkezési szolgáltatás tapasztalatai, temetők   4. 

fenntartásának, rendjének áttekintése. 
 
151/2017. (VI. 29.)  Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Programban   4. 

meghatározott intézkedési terv végrehajtásáról, a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.  
 

152/2017. (VI. 29.)  I. számú fogászati körzetben kompresszor    4. 
csere finanszírozása. 

  
153/2017. (VI. 29.)  Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket    5. 

és városrészeket támogató alapból.  
 

154/2017. (VI. 29.)  Skorpió SE támogatás iránti kérelme.   6. 
  
155/2017. (VI. 29.)  Szentgotthárdi VSE – tekeszakosztályának    6. 

kérelme – tekebábuk cseréje miatt.  
 

156/2017. (VI. 29.)  Közművelődési érdekeltségnövelő    6. 
támogatás 2017.  

  
157/2017. (VI. 29.)  Az „Ipari parkok energiahatékonyságának                         7. 

 növelése energetikai együttműködések, valamint  
kölcsönös energiaszolgáltatások segítségével” ( EE- 18 – 2017 ) 
c. pályázatról. 

  
158/2017. (VI. 29.)  Farkasfai földtulajdonosok vadászterületi    7. 
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    haszonbérleti díjának felhasználása. 
  
159/2017. (VI. 29.)  A közbeszerzési eljárások ellenőrzése.    7. 

(Belső ellenőri jelentés)                                                                                        
 
160/2017. (VI. 29.)  Telekhatár-rendezési kérelem. ( Bouti Csaba   7. 

és Boutiné Nagy Hajnalka )  
 

161/2017. (VI. 29.)  Első lakáshoz jutók támogatása.    7. 
 
162/2017. (VI. 29.)  Pályázati lehetőség bérlakások felújítására   8. 
     vonatkozóan. 
  
163/2017. (VI. 29.)  SZET Szentgotthárdi Kft. TEÁOR számának  8. 

kiegészítése.  
 

164/2017. (VI. 29.)  Leopold Ferenc közterület-használat ügye.    8. 
 
165/2017. (VI. 29.)  Felügyelő bizottsági tag megválasztása (SZIP Kft).  8. 
  
166/2017. (VI. 29.)  Szentgotthárdi Ipari Park Kft. TEÁOR számának  9. 

 kiegészítése.  
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁROZATOK: 

 
148/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gotthárd - Therm kft  beszámolója 
elfogadva. 
2.) Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatokról, a Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról szóló beszámolót és a 
polgármesteri beszámolót az 1.) pontban 
nem érintett részeiben elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester  

 
149/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Közlekedésfejlesztési koncepciójának 
kidolgozásához, az alábbi célokat, 
irányelveket határozza meg: 

1. A városi és ipari parki 
elérhetőség javítása 
A jelenlegi 8.sz. főúttól délre 
tervezett új gyorsforgalmi út 
kiépülése.  
Az Ipari Park elérhetőségének 
javítása az Ipari park hátsó feltáró 
út, illetve a gyorsforgalmira 
rávezető út kiépítése révén.  
Az ipari park II. területek belső 
megközelíthetőségének javítása 
(buszforduló kialakítása, egyesített 
kerékpárút és járda kiépítése az 
északi oldalon végighaladva).  
A keleti elkerülő út kiépítése 
(tervezett gyorsforgalmi út 
összekötése a 7454. jelű ök. úttal 
(Kethelyi út). 

2. Szentgotthárd város belső 
közlekedési rendszerének 
fejlesztése 
A városközpont motorizált 
forgalmának lehetőség szerinti 
csökkentése (a keleti elkerülő út 
megépítéséhez kapcsolódóan), a 
lakóövezetek forgalomcsillapítása a 
város élhetőségének fejlesztése 
céljából.  
A túlterhelt közlekedési 
csomópontok forgalomtechnikai 
felülvizsgálata, szükség szerinti 
átalakítása.  
Az autóbuszos közösségi 
közlekedés fenntarthatóságának 
biztosítása. 
A nem motorizált közlekedési 
módok előnyben részesítését 
(gyalogos és kerékpáros 
közlekedés).  

3. Környezetbarát és 
energiaszegény közlekedési 
módok előnyben részesítése  
Kerékpáros úthálózat fejlesztése, 
amely a várost és városrészeket 
összekötő kerékpárutak teljes 
rendszerét jelenti.  
Hiányzó kerékpáros és gyalogos 
kapcsolatok kiépítése. A 
fejlesztéseknél törekedni kell a 
kerékpáros kapcsolatok tervszerű 
kialakítására. Meghatározásra 
kerülhetne, hogy az évente 
közlekedési felületek felújítására, 
fejlesztésére rendelkezésre álló 
források egy bizonyos %-át a 
környezetbarát közlekedési módok 
elősegítő elemek felújítására, 
fejlesztésére (pl.: járdák, 
felújítására, fejlesztésére) kell 
fordítani.  

4. A városi parkolási rendszer 
fejlesztése 
Az indokolt mobilitási igények 
kielégítése céljából a szükséges 
parkolóhelyek kiépítése és emellett 
a környezetbarát közlekedési 
módok előnyben részesítésével a 
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parkolási igények csökkentése. 
Fizetőparkolási rendszer 
fenntartása, a parkolási időszakok 
lehetőség szerinti rövidítése  (1 órás 
időintervallum korlátozás,  nagy 
forgalmú intézményeknél  „kiss 
and ride” parkolóhelyek kialakítása 
stb.). 

5. Közlekedésbiztonság 
A felújításoknál, korszerűsítéseknél 
olyan műszaki megoldásokat kell 
alkalmazni, amelyek hosszú távon 
biztonságos közlekedést tesznek 
lehetővé. A közútfejlesztési 
feladatok során különös figyelmet 
kell fordítani a 
forgalomszabályozásra, a szükséges 
forgalomtechnikai eszközrendszer 
biztosítására is. 
A hatóságok ezzel kapcsolatos 
megelőző és ellenőrző 
tevékenységének, illetve a 
közlekedésbiztonságot növelő 
kampányok és mobilitási 
tudatformálás elősegítése. A 
közlekedésbiztonságra, 
gyalogátkelőhelyekre, 
akadálymentesítésre, esetleges 
kerülő utakra a jövőben nagyobb 
figyelmet kell fordítani. 

 
Határidő: 2017. decemberi képviselő-
testületi ülés 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető 

 
150/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Temetkezési 
szolgáltatás tapasztalatai, temetők 
fenntartásának, rendjének áttekintése c. 
előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban 
az alábbi döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület a 
közszolgáltatási díj 
felülvizsgálatára a 2018. évi 

költségvetés tárgyalásakor tér 
vissza; 

2. A Képviselő –testület elvi 
hozzájárulását adja a 
sírhelymegváltási és temető-
fenntartási hozzájárulási díjak 
növeléséhez az Előterjesztés 1. 
számú melléklete szerinti 
beszámoló javaslatai szerint, azzal, 
hogy az Országos 
Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas 
Megyei Szervezetének véleményét 
ki kell kérni, majd ezt követően a 
díjmódosítással kapcsolatos helyi 
rendelet módosítását a képviselő-
testület elé kell terjeszteni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető 

 
151/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Esélyegyenlőségi Programjának 
időarányos megvalósulását, illetve az 
időközbeni változásokat áttekintette, az 
áttekintés alapján megállapította, hogy a 
program felülvizsgálata, illetve a 
helyzetelemzés és az intézkedési terv 
módosítása nem szükséges. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 
152/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az I. számú fogorvosi 
körzetet ellátó Dr. Kocsis Beatrix kérelmét 
megismerte és támogatja az új Cattani 
kompresszor beszerzését 250.000,- Ft 
értékben a  Rendelőintézet Szentgotthárd 
költségvetésének terhére. 
 



XIV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2017. JÚNIUS 29. 
 5 

Határidő: azonnal 
Felelős : Huszár Gábor  polgármester 

Somorjainé D. Zsuzsanna  
pénzügyi vezető 

 
153/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
     
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Civil- és városrészi 
alap keret terhére a(z) 
 

a.) ŐR-NYÉK Hagyományőrző és 
Harcművészeti Alapítvány 
hagyományőrző csoport meghívás a 
Történelmi Napokra, íjvesszők 
beszerzése irányuló kérelmét 
200 000 Ft-tal támogatja. Az 
összeget a Pénzügy 2017. július 
15-ig átutalja a Támogatott 
szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. 

szeptember 30.  
 

b.) Iskolánk Tanulóiért Alapítvány 
Csodaszarvas tábor szervezésére 
irányuló kérelmét 80 000  Ft-tal 
támogatja. Az összeget a Pénzügy 
2017. július 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. 

augusztus 31.   
 

c.) Nagyboldogasszony Plébánia 
nyári hittantábor szervezésére 
irányuló kérelmét 200 000  Ft-tal 
támogatja. Az összeget a Pénzügy 
2017. július 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. 

augusztus 31.   
 

d.) Szentgotthárdi Nyugdíjas 
Egyesület tekebajnokság 
szervezésére irányuló kérelmét 
35 000 Ft-tal támogatja. Az 
összeget a Pénzügy 2017. július 
15-ig átutalja a Támogatott 
szervezet részére.  

Elszámolási határidő: 2017. 
szeptember 30.   

 
e.) Szentgotthárdi Muzsikáért 

Alapítvány nyári művészeti tábor 
szervezésére irányuló kérelmét 
300 000 Ft-tal támogatja. Az 
összeget a Pénzügy 2017. július 
15-ig átutalja a Támogatott 
szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. 

szeptember 30.   
 

f.) Zsida-Zsidahegy Városrészi 
Önkormányzat falunapi program 
szervezésére irányuló kérelmét 215 
000 Ft-tal támogatja. A 
rendezvényhez kapcsolódó 
számlákat a Pénzügy részére 2017. 
augusztus 31-ig kell eljuttatni.   
 

g.) Máriaújfalu Városrészi 
Önkormányzat falunapi program 
szervezésére irányuló kérelmét 
200 000 Ft-tal támogatja. A 
rendezvényhez kapcsolódó 
számlákat a Pénzügy részére 2017. 
augusztus 31-ig kell eljuttatni.   
 

h.) Rábatótfalu Városrészi 
Önkormányzat falunapi program 
szervezésére irányuló kérelmét 250 
000 Ft-tal támogatja. A 
rendezvényhez kapcsolódó 
számlákat a Pénzügy részére 2017. 
augusztus 31-ig kell eljuttatni.   
 

i.) Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Nemzet Napja – a 
reformáció 500. évfordulójáról való 
megemlékezés – Nemzetiségi Nap 
Rábafüzesen programok 
megvalósítására irányuló kérelmét 
150 000 Ft-tal támogatja. Az 
összeget a Pénzügy 2017. július 
15-ig átutalja a Támogatott 
szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. 

szeptember 30.   
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j.) Farkasfa Jövőjéért Egyesület 
faültetési program megvalósítására 
irányuló kérelmét 150 000 Ft-tal 
támogatja. Az összeget a Pénzügy 
2017. július 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. 

szeptember 30.  
 

k.) Magyarországi Szlovének 
Szövetsége 16. szentgotthárdi 
művésztelep megvalósítására 
irányuló kérelmét 1 000 000 Ft-tal 
támogatja. Az összeget a Pénzügy 
2017. július 15-ig átutalja a 
Támogatott szervezet részére.  
Elszámolási határidő: 2017. 

szeptember 30.  
  

 
Az Önkormányzat támogatási szerződést 
köt a támogatottal, aki az abban foglaltak 
szerint köteles tételesen elszámolni a 
támogatás összegével. 
 
Határidő: támogatási szerződések 

megkötésére a Szabályzat 20.) pontját 
figyelembe véve:      

                azonnal 
 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 
              civil szervezetek elnökei 

 Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna     
pénzügyi irodavezető 
Szép Renáta külkapcsolati és  
koordinációs ügyintéző, civil 
referens 

 
154/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Skorpió SE kérelmét 
megismerte és 100.000,- Ft összegben 
támogatja a 2017. évi diáksport keret 
terhére, azzal, hogy az Egyesület a 
támogatás felhasználására támogatási 
szerződést köt az Önkormányzattal, 
továbbá az Önkormányzatot a 

rendelkezésre álló felületeken 
támogatóként feltünteti.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági 
referens 

Somorjainé D. Zsuzsanna 
pénzügyi vezető  

 
155/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárdi VSE 
kérelmét megismerte és legfeljebb 
400.000- Ft összeget biztosít a 
szentgotthárdi sporttelepen lévő 
tekepályára 4*9 db tekebábu 
megvásárlására, a meglévő bábuk 
cseréjére. Ehhez forrás az Önkormányzat 
költségvetésében a műfüves pálya 
karbantartására meghatározott keret. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

Gaál Ákos sport- és ifjúsági 
referens 
Somorjainé D. Zsuzsanna  
pénzügyi vezető  

 
156/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2017. évi 
közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás keretében a szentgotthárdi 
színház fejlesztésére nyújt be pályázatot az 
előterjesztésben meghatározottak szerint 
digitális színpadi stagebox beszerzése 
érdekében. A szükséges saját forrást 
36.100,- Ft összegben biztosítja az 
Önkormányzat 2017. évi pályázati 
tartaléka terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   dr. Gábor László, Önk. és 
Térségi Erőforrások v. 



XIV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2017. JÚNIUS 29. 
 7 

Somorjainé D. Zsuzsanna  
pénzügyi vezető 

 
157/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az „Ipari parkok 

energiahatékonyságának növelése 

energetikai együttműködések, valamit 

kölcsönös energiaszolgáltatások 

segítségével” (EE-18-2017) c. pályázati 
projektről szóló tájékoztatást megismerte. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 

    Gyökös Imre Gergő ügyvezető  
    igazgató 

 
158/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy 
az Őriszentpéter-Szalafő és környéke 
földtulajdonosi közösség által 
Szentgotthárd Város Önkormányzata 
számára fel nem vett haszonbérleti díjak 
címén 2017. évben átutalandó összeg a 
Farkasfa városrészen a Művelődés Ház 
környezetének szépítésére az ingatlant 
használó Farkasfa Jövőjéért Egyesület 
(Szentgotthárd, Farkasfai u. 8.) alatti civil 
szervezet részére kerüljön átutalásra. 
Ennek érdekében az Őriszentpéter – 
Szalafő és Környéke Földtulajdonosi 
közösségtől a fel nem vett haszonbérleti 
díjak címén 2017-ben fizetendő összeget a 
Farkasfa Jövőjéért Egyesületre 
engedményezi a PTK 6:193. § 
rendelkezése szerint. Az 
engedményezéshez szükséges szerződés 
aláírására felhatalmazza a polgármestert.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 

 
 
 

159/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Közbeszerzési 
eljárások ellenőrzése” elnevezésű belső 
ellenőrzési jelentést megismerte, az abban 
leírtakat elfogadja. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: közlésért Dr. Dancecs Zsolt - 
jegyző 

 
160/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

1./  Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Bouti Csaba és Boutiné Nagy Hajnalka 
9970 Szentgotthárd, Apáti u. 2. sz alatti 
lakosok kérelmét támogatja. 
A Testület hozzájárul a tulajdonukat 
képező szentgotthárdi 3848/1 hrsz-ú és az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező szentgotthárdi 3844 hrsz-ú 
ingatlant érintő, az előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező helyszínrajzon jelölt 
70-70 m2-es területnagyságot képező 
területek telekhatár-rendezéséhez.  
A telekhatár rendezés során az 
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan 
területnagysága változatlan marad. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a csereszerződés aláírására. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Doncsecz András 
városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt 
főtanácsos 

 
161/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő - testülete a lakáscélú 
támogatásokról szóló 12/1998.(III.26.) 
önkormányzati rendeletben foglaltaknak 
megfelelően az első lakáshoz jutók 
támogatása keretéből 500.000.- Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyújt:  
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Gerebics Gergő (szül.: Szombathely, 
1993.10.12. an.: Imre Katalin) és 
házastársa Gerebics-Keller Evelin (szül.: 
Körmend, 1992.06.19. an.: Gécsek Ágota) 
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 46/H. I/2. 
szám alatti lakosok részére a szentgotthárdi 
1427/1/A/6 hrsz-ú, természetben: 9970 
Szentgotthárd, Hunyadi u. 46/H. I/2.  sz. 
alatti lakás ingatlan vásárlásához. 
 
Határidő: a közlésre azonnal, 

szerződéskötésre: 2017. július 26. 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 

 
162/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő - testülete egyetért azzal, hogy 
az „Esély Otthon” című EFOP-1.2.11-16 
kódszámú pályázaton Szentgotthárd Város 
Önkormányzata elinduljon. A Képviselő – 
testület egyetért azzal, hogy  az 
Előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt 
lakások felújítása történjen meg az e 
pályázaton elnyert összeg felhasználásával, 
Az igényelt támogatás nagysága minimum 
54.180.000.-Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester, 

dr. Gábor László Önk. és Térségi 
Erőforrások v. 

 
163/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a SZET Szentgotthárdi 
KFT Alapító okiratának 3. pontját (A Kft 
tevékenységi körei) a következővel 
egészíti ki: 
96.01 Textil, szőrme mosása,  tisztítása. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

Gál József SZET Szentgotthárdi  
KFT ügyvezető 

 

164/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
amennyiben Leopold Ferenc 9954 Rönök, 
Alkotmány u. 105. megvásárolja vagy 
bérbe veszi a Simon László tulajdonát 
képező szentgotthárdi 1068 hrsz-ú 
közterületen elhelyezkedő korábbi újságos 
pavilont azért, hogy abban zöldség- és 
gyümölcs árusítással foglalkozzon, akkor 
részére a pavilon jelenlegi helyén 
közterület használatot biztosít azzal a 
feltétellel, hogy a közterületen történő 
árusítás csak akkor lehetséges, ha a 
göngyölegek, ládák elhelyezésére szolgáló 
állványokat és polcokat a napi árusítást 
követően a közterületről zárt helyre viszi 
vagy elviszi. 
A vállalkozónak ezekről a 
Városüzemeltetéssel előzetesen egyeztetni 
szükséges. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester 

 
165/2017. számú Képviselő-testületi 

határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Ilyésné Dr. Fetter Anna 
lemondását a Szentgotthárdi Ipari Park 
Gazdaságfejlesztő és Beruházó KFT 
felügyelő bizottsági tagságáról elfogadja  
2017. június 30. napjával. ..  
2017. július 01. napjától a Szentgotthárdi 
Ipari Park Gazdaságfejlesztő és Beruházó 
KFT. felügyelő bizottsági tagjának öt éves 
határozott időtartamra Papp Bálint 9970 
Szentgotthárd, József A. u. 19.  sz.  alatti 
lakost választja. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős:    Huszár Gábor polgármester 
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166/2017. számú Képviselő-testületi 
határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Ipari 
Park KFT Alapító okiratának 3. pontját (A 
Kft tevékenységi körei) a következővel 
egészíti ki: 
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:     Huszár Gábor polgármester 

Gyökös Imre Gergő SZIP KFT  
ügyvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


