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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 13-án  

     18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 
 
Az ülés helye: Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme  
 
Jelen vannak:  

Nagy Károly polgármester 
Jenei Károly alpolgármester 
Már Ágnes  
Csontos József 
Benedek Péter 
Ludányi Ferenc képviselők 

 
Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
 
Meghívottként megjelentek: 
 Tihanyiné Bárnai Ildikó bizottsági tag 

Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 
 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
  
Nagy Károly:  
Tisztelettel köszönti a jelen lévőket, majd megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 
képviselő közül 6 fő jelen van, s ennek alapján az ülést megnyitja. 
 
Nagy Károly:  
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, Jenei Károly és Benedek Péter képviselő személyében. 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
egyetért. 
 
Ezt követően a napirendi pontok elfogadását a kiküldött meghívó alapján javasolja elfogadni.  
 
Napirendi javaslat: 
  

I. napirend: Közvilágítás szolgáltatási szerződés tervezetének megvitatása 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
 
 II. napirend: Gyalogos-átkelőhely megvilágításával kapcsolatos árajánlat elfogadása 
    Előadó: Nagy Károly polgármester 
  
 III. napirend: Indítványok, egyebek 
 
 
 (A meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 
 
A Képviselő-testület a javaslattal 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
a napirendi javaslatot elfogadta. 
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I. napirend Közvilágítás szolgáltatási szerződés tervezetének megvitatása 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A közvilágítás korszerűsítése már régóta napirendi pontként szerepel a testületi üléseken. Az 
utóbbi időben úgy tűnik, körvonalazódik a megvalósítás, a mai napon is voltunk az alpolgármester 
úrral és jegyző úrral Bátonyterenyén tapasztalatcserén, illetve a kérdéses pontokra próbáltunk 
választ találni az ottani polgármestertől, jegyzőtől és pénzügyi szakemberektől. Elsősorban a 
megkötendő megállapodás néhány vitatott pontjainak tisztázása miatt mentünk, mivel ők is ezzel 
a céggel valósították meg a közvilágítás korszerűsítését. Ezt követően már itt a hivatalban 
fogadtuk Makra József urat, a nyertes cég képviseletében, akivel szintén hosszas egyeztetést 
folytattunk. Megkérdezem jegyző urat, hogy a megküldött előterjesztéshez képest változott-e a 
megállapodás szövege az egyeztetések után? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Előterjesztésként három dokumentum lett kiküldve. Az egyik a közvilágítási szolgáltatási 
szerződés, a másik az általános szerződési feltételek, a harmadik pedig egy háromoldalú 
együttműködési megállapodás, ami az önkormányzat, a szolgáltató és a finanszírozó Sberbank 
Magyarország Zrt. között kerül aláírásra. A vállalkozóval folytatott mai megbeszélésen arról volt 
szó, hogy jobbnak látnánk ha az általános szerződési feltételek magába a szerződésbe lennének 
bedolgozva, egyrészt azért, mert akkor a szerződés módosítása nem az ÁSZF-ben szereplő 
eljárásrend szerint történne, ugyanis aszerint az önkormányzatnak gyakorlatilag nincs kihatása a 
szerződés módosítására. Amennyiben bedolgozásra kerülne, már csak az önkormányzattal 
együttműködve lehetne - amennyiben szükséges – módosítani a szerződést. Másrészt azért lenne 
szükség módosításra, mert az ÁFSZ-ben azok a részek, amelyek a közvilágítás karbantartására 
vonatkoznak, számunkra kedvezőtlenebbek, mint az a szerződés, ami most van érvényben a 
közvilágítás karbantartására vonatkozóan. Ezeket, a jelenleg kedvezőbb feltételeket vennénk át a 
megkötendő szerződésbe is. A szerződéssel kapcsolatban szó volt még arról, hogy mi történik 
akkor, ha lejár a 12 éves futamidő. Az eredeti elképzelés az volt, hogy könyv szerinti értéken veszi 
át azt az önkormányzat, de számviteli okokból mégis célszerű lenne egy jelképes összeget 
megállapítani arra vonatkozóan, hogy mennyiért veszi át a lámpák darabját az önkormányzat. Ez 
kerülne be a végleges szerződés szövegébe.  
Így lenne az eredeti három dokumentumból kettő. Lesz maga a szerződés és a háromoldalú 
együttműködési megállapodás, ami több szerződésre hivatkozik vissza, amelyeknek. Ez egyrészt a 
hitelkeret szerződés, amit a szolgáltató és a Sberbank kötött, nem csupán a gyöngyöstarjáni 
beruházásra, hanem több beruházásra összesen; másrészt pedig még a jövőben megkötendő lesz a 
hitelszerződés, ami konkrétan erre a gyöngyöstarjáni beruházásra vonatkozik. Arra még nem 
kaptunk egyértelmű választ, hogy az az elkülönített számla, amit a háromoldalú együttműködési 
megállapodásban megjelöltek, az valóban csak a gyöngyöstarjáni beruházásra vonatkozó 
elkülönített számla lesz-e. Elhangzott, hogy különböző gyakorlatok vannak arra, hogy a bankok 
tudják-e azt kezelni, hogy több önkormányzatnak külön-külön vezetik ezeket az elkülönített 
számlákat vagy egyszerre. A mi esetünkkel kapcsolatosan még nem derültek ki részletek. 
Az is elhangzott a háromoldalú együttműködési megállapodásról, hogy az a bank és a szolgáltató 
között kötött hitelkeret szerződésnek a mellékleteként csatolt szövege. Ennek változtatását 
problémásabbnak látta a cég képviselője, Makra úr. Ebben kifejezetten van egy olyan rész, ami 
arról szól, hogy mi történik akkor, ha az önkormányzat nem teljesít. Az alapszerződésben az van, 
hogy ha 60 napon túli tartozása van az önkormányzatnak, akkor a szolgáltató jogosult inkasszóval 
lehívni a szolgáltatás összegét az önkormányzat számlájáról. Viszont ebbe a háromoldalú 
együttműködési megállapodásban van egy olyan rész, ami arról szól, hogy ha a szolgáltató 
elmulasztaná ezt az inkasszót benyújtani, akkor a bank tart arra igényt, hogy az inkasszót 
benyújtsa az önkormányzat részére, annak érdekében, hogy a konkrét beruházásra vonatkozó 
hitelszerződésben szereplő hitelösszegekhez hozzájusson. Az egyeztetésen volt szó arról, hogy a 
bank magasabb összeget nem hívhat le, mint amennyire jogosult. Ez arra a feltevésre vonatkozott, 
hogy konkrét összeg nem szerepelt a megállapodásban a bank által lehívható összeggel 
kapcsolatban. Ez az összeg abban a hitelkeret szerződésben szerepel, ahol a bank hónapokra 
lebontva meghatározza azt, hogy a hitel teljes futamideje alatt mennyi az adott hónapra eső tőke- 
illetve kamattartozás. Ezzel kapcsolatosan van bennem kétség arra vonatkozóan, hogy a 
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szolgáltató és a bank közötti hitelszerződésben az önkormányzat ezzel a háromoldalú 
megállapodással milyen szerepet játszik. A banknak nyilván az az érdeke, hogy a beruházáshoz 
biztosított hitel összegét visszakapja. Az, hogy a bank az inkasszót közvetlenül az önkormányzat 
felé is benyújthatja, szerintem egyfajta biztosítékot jelent arra vonatkozóan, hogy a pénzéhez 
biztosan hozzájusson. Ez viszont a Polgári Törvénykönyv szerint az önkormányzat 
kezességvállalását jelentené, ugyanis a Ptk. szerinti kezességi szerződés arról szól, hogy a kezes 
kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben, ha a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a 
jogosultnak teljesíteni. Ez esetben a kötelezett a PS Project Kft., hiszen ő nem teljesíti a 
kötelezettségét abban az esetben, ha nem inkasszálja az önkormányzat 60 napon túli tartozását, 
aminek egy része az a hitel összeg is, amit teljesíteni kellene a bank felé. A kezességvállalásnál – 
hasonlóan egy hitelszerződés megkötéséhez – a gazdasági stabilizációs törvény meghatározza azt, 
hogy önkormányzat érvényesen kizárólag a kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári 
Törvénykönyv szerint kezességet, garanciát valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.  
A megbeszélés folyamán szó esett arról, hogy a bank nem tekinti ezt kezességnek, nem is így 
került megfogalmazásra a háromoldalú együttműködési megállapodásban. A banknak nem 
kifejezetten a hitelösszegre vonatkozik az igénye, hanem a teljes szolgáltatási díjra, ami 
tartalmazza a közvilágítás díját, a karbantartás díját is. Amennyiben az önkormányzat valamiért 
nem teljesítene, akkor ezeket az összegeket a bank közvetlenül rendezi a szolgáltató cégek felé. 
A szerződés végleges szövege napokon belül elkészül, azt megküldik. A jelenlegi energia-
szolgáltatótól is megérkezett már a tájékoztatás, hogy a jelenlegi feltételekkel december 31-ig 
tekintik érvényesnek a korábban megkötött szerződést, a piaci körülmények változása miatt. 2018 
évre már az új szolgáltató, a PS Project Kft. kötné meg a villamos-energia vásárlási szerződést is, a 
karbantartási szerződés mellett. Legalább egy hónapos időszak szükséges ahhoz, hogy 
szerződésbeni változásokat meg lehessen tenni egyrészt a szolgáltatók, másrészt a Magyar Energia 
Hivatal felé, illetve időben lekötésre kerüljenek azok a teljesítmények, amelyek 2018-ra 
szükségesek. Ezért is lenne célszerű az, hogy még november folyamán végleges szerződés kerüljön 
aláírásra a szolgáltató céggel, és egyrészt meg tudják kezdeni a kivitelezést, másrészt pedig ezeket 
a szerződéses kötelezettségeket 2018. évtől kezdve biztosítani tudják. 
 
Nagy Károly:  
Köszönöm, jegyző úr. Van-e esetleg hozzáfűzni való? 
 
Jenei Károly:  
Jegyző úr részletesen elmondta a szerződéssel kapcsolatos megbeszéléseink eredményét. Két 
dolog van, amit pontosítani szeretnék. Egyrészt jegyző úr elmondása alapján nem lehet még 
tudni, hogy arról az elkülönített számláról, ahová az önkormányzat havonta átutalja a 
megállapított összeget, hogyan kerülnek át a részösszegek, mint pl. a villanyszámla díja, a 
karbantartás költsége stb., amely összegeket a különféle szolgáltató cégeknek kell megkapniuk. 
Számomra még nem egyértelmű ennek az elkülönített számlára kerülő összegnek a banki 
kezelése, de véleményem szerint ezt a problémát a projektcég kezelni tudja. A másik oldalon a 
kezességvállalással kapcsolatban vannak aggályaim. A jogi értelmezés és a banki gyakorlat közötti 
különbség ébresztett kétségeket bennem, azonban a Bátonyterenyén tett látogatásunk alkalmával 
megnyugtattak, hogy ebben az esetben is csak a saját tartozásunk mértékéig vállaljuk a 
felelősséget. Itt még a kivitelezés tapasztalataival kapcsolatban is pozitívan nyilatkoztak. 
 
Nagy Károly:  
Csatlakozva az alpolgármester úrhoz, a kérdésünk elsősorban arra irányult, hogy az az összeg, 
amit befizetünk a szolgáltató cég számlájára, az mennyiben jut tovább a bankhoz. Ezzel 
kapcsolatban azonban megnyugtattak, hogy a befizetés után a bank azonnal látja a részünkről 
történő teljesítést, illetve le tudja emelni a rá vonatkozó összeget. 
 
Jenei Károly:  
És a projektcég felé is a bank utalja el a neki járó összeget. 
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Nagy Károly:  
A mai napon elég alaposan körbejártuk a kérdést és próbáltunk válaszokat keresni. Úgy 
gondolom, megfelelő válaszokat kaptunk a határozathozatalhoz. A döntést azért is lenne sürgős 
meghozni, hogy a meglévő szerződéseket ez év végéig fel kell mondani, illetve újra kell kötni 
azokat. 
 
Már Ágnes:  
Meghibásodott lámpák garanciális javítását meddig vállalja a cég? 
 
Nagy Károly:  
A szerződés futamidejéig, azaz 12 évig.  
 
Jenei Károly:  
Két féle meghibásodás lehetséges. Az egyik a lámpák meghibásodása, ezt a projektcég 
alvállalkozóján keresztül javítja. A másik, ha szakaszhiba lép fel, ezt a fajta meghibásodást az 
Émász javítja, de ekkor is a projektcég jár el. 
 
Már Ágnes:  
És a szerződésben szereplő végösszegben már minden költség benne van? 
 
Nagy Károly:  
Igen. 
 
Jenei Károly:  
Javaslom, hogy a képviselő-testület hozzon egy olyan döntést, hogy amennyiben a jegyző úr által 
javasolt, korábban ismertetett változtatások átvezetésre kerülnek a szerződéstervezet szövegén,  a 
testület meghatalmazza a polgármester urat, hogy a már módosított szerződést aláírja. 
 
Nagy Károly:  
Én is javaslom, hogy a fentiek szerint döntsünk. Egy hosszú út végére lehetne ezzel pontot tenni.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A végleges szerződés megszövegezése után ki fogjuk küldeni a képviselőknek. 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben egyet tudunk érteni az elhangzott változtatásokkal és el tudjuk fogadni a 
szolgáltatási szerződést szavazzunk az alábbi határozati javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PS Project. Kft-
vel kötendő közvilágítási szolgáltatási szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés végleges szövegének 
meghatározását követően a szerződés aláírására és a PS Project. Kft. jogosult részére az 
önkormányzat pénzforgalmi számlája terhére benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére 
felhatalmazó levél kiadására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2017. (XI. 13.) 
KT határozata 

 
közvilágítási szolgáltatási szerződésről 

 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PS Project. Kft-vel 
kötendő közvilágítási szolgáltatási szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés végleges szövegének 
meghatározását követően a szerződés aláírására és a PS Project. Kft. jogosult részére az 
önkormányzat pénzforgalmi számlája terhére benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére 
felhatalmazó levél kiadására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 
 
Nagy Károly:  
Amennyiben el tudjuk fogadni a háromoldalú szerződést szavazzunk az alábbi határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sberbank 
Magyarország Zrt.-vel és a PS Project. Kft-vel kötendő háromoldalú együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú együttműködési megállapodás 
aláírására és a Sberbank Magyarország Zrt. jogosult részére az önkormányzat pénzforgalmi 
számlája terhére benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére felhatalmazó levél kiadására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 97/2017. (XI. 13.) 
KT határozata 

 
közvilágítási fejlesztési finanszírozó bankkal kötendő együttműködési 

megállapodás megkötéséről 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sberbank 
Magyarország Zrt.-vel és a PS Project. Kft-vel kötendő háromoldalú együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú együttműködési megállapodás 
aláírására és a Sberbank Magyarország Zrt. jogosult részére az önkormányzat pénzforgalmi 
számlája terhére benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére felhatalmazó levél kiadására. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 30 napon belül 

II. napirend Gyalogos-átkelőhely megvilágításával kapcsolatos árajánlat elfogadása 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A kialakítandó gyalogátkelőhely megvilágítására három árajánlatot kértünk be, ebből kettő 
érkezett meg. Az egyik a Geo-Lux. Szolgáltató Kft-től jött, nettó 300.850.- forint összegről szóló és 
a másik nettó 318.691.- forintról. 
 
Már Ágnes:  
Ezt a beruházást nem lehetne a közvilágítás korszerűsítésével együtt elvégezni?  
 
Dr. Jakab Csaba:  
A lámpát a közvilágítást korszerűsítő cég adja, de ebben az esetben oszlopot is kell állítani és a 
bekötést is el kell végezni. 
 
Ludányi Ferenc: 
Tehát ezzel a lámpával bővíteni kell a jelenleg meglévő rendszert? 
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Nagy Károly:  
Igen. A gyalogos átkelőhely pályázatában nem szerepelt a világítás kivitelezése, ezért ezt most kell 
megvalósítani. Javaslom, hogy az olcsóbb árajánlatot fogadjuk el, jelen esetben a Geo-Lux. 
Szolgáltató Kft. nettó 300.850.- forintos ajánlatát.  
 
Ludányi Ferenc: 
A gyalogos átkelőhely kiépítése meglehetősen sok pénzébe fog kerülni az önkormányzatnak. 
 
Nagy Károly:  
Úgy gondolom, hogy a gyalogosok védelme érdekében, valamint a község mondhatni fő terének 
arculata miatt is érdemes volt belekezdeni a megépítésbe. Biztosan lesznek olyanok, akiket zavar 
majd a bukkanó, de véleményem szerint így biztonságosabb lesz. 
 
Jenei Károly:  
A gyalogos átkelőhely kiépítése után a jövő tanévtől a tanárok parkolásának kérdését kellene majd 
megoldani, hogy ne is menjenek be autóval az iskolához vezető kis utcába, mivel legalább annyira 
veszélyesek az utcába behajtó autók, mint a gyalogos átkelőhelynél lévő forgalom. 
 
Nagy Károly:  
Arra kell megoldást találni, hogy hogyan lehetne a hivatal előtti szakaszon lezárni az iskolához 
bevezető utcát, hogy oda ne lehessen behajtani. 
 
Jenei Károly:  
Sajnos a szülők nem értik meg azt, hogy a gyermekek védelme érdekében van már eleve 
kihelyezve a behajtani tilos tábla.  
 
Nagy Károly:  
Amennyiben visszatérhetünk a gyalogos átkelőhely megvilágításának kérdésére és ha nincs 
további kérdés vagy észrevétel, kérem szavazzunk a beadott árajánlatokról a következő határozati 
javaslatnak megfelelően: 
„A „Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér gyalogátkelőhely megvilágítás kivitelezése tárgyú 
ajánlatkérésben” érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű, ezzel az ajánlattételi felhívás 
nyertese: 
Geo-lux Kft. 3200 Gyöngyös, Koháry u. 20. IV. em. 3. 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2017. (XI. 13.) 
KT határozata 

 
gyalogátkelőhely megvilágítása kivitelezési munkáiról 

 
A „Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér gyalogátkelőhely megvilágítás kivitelezése tárgyú 
ajánlatkérésben” érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű, ezzel az ajánlattételi felhívás 
nyertese: 
Geo-lux Kft. 3200 Gyöngyös, Koháry u. 20. IV. em. 3. 
A bírálattal szemben kifogásnak, jogorvoslatnak helye nincs. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
(A bírálati jegyzőkönyv a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
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III. napirend Indítványok, egyebek 

1/ Mozgáskorlátozottak Heves megyei Egyesületének kérelme 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete.) 
 
Nagy Károly:  
A Mozgássérültek Heves megyei Egyesületének területi vezetője megkeresett, hogy a korábbi 
évekhez hasonlóan idén is támogassuk az egyesületet.  
 
Már Ágnes:  
Hány embert érint az egyesület tevékenysége? 
 
Nagy Károly:  
356 fő a tagok létszáma. 
 
Már Ágnes:  
És Gyöngyöstarjánban is sok tag van? 
 
Ludányi Ferenc: 
Szép számmal vannak. 
 
Jenei Károly:  
Magam részéről 20.000.- forintos támogatást javaslok. 
 
Ludányi Ferenc: 
Támogatom. 
 
Nagy Károly:  
Aki egyetért a következő határozati javaslattal, kérem kézfelnyújtással szavazzon: 
„1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 20.000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának. 
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú számlaszámára utalja át és 
az átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül” 
 
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2017. (XI. 13.) 
KT határozata 

 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása 

 
1.) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszeri, 20.000 Ft összegű 
támogatást biztosít a Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoportjának. 
2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét, hogy a támogatás összegét a 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete 11739009-20151191 számú számlaszámára utalja át és 
az átutalásról értesítse az Egyesület Gyöngyösi Csoportját. 
 
Felelős: Nagy Károly polgármester 
Határidő: 8 napon belül 
 
 
 




