Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11. 5820

VII/2011.
Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes város Képviselő-testülete 2011. október 13-án megtartott rendkívüli
ülésének nyílt üléséről
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Veres Zoltán alpolgármester, Csomós Zsuzsanna, Jeszenka Zoltán, Krcsméri
Tibor, Magyar Tibor, Rajos István, Tarkó Gábor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Dr. Fodor András ügyvéd, Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető, Molnárné Bozó
Ildikó titkárságvezető, Mag Györgyné műszaki ügyintéző
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította,
hogy a rendkívüli testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta. Külön köszöntötte az ülésen
megjelent Dr. Fodor András ügyvéd urat.
Veres Zoltán alpolgármester, Csomós Zsuzsanna képviselő, Magyar Tibor képviselő
tanácsnok a testületi ülésre később érkezett meg.
Javaslatot tett a testületi ülés napirendjeire:
1. A Közbeszerzési Szabályzat és a Közbeszerzési Terv módosításáról, közbeszerzési
eljárás megindításáról
2. Bejelentések
Veres Zoltán alpolgármester a testületi ülésre megérkezett
Kéri, hogy aki a javasolt napirendeket elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 6 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javasolt
napirendeket elfogadta.
1. A Közbeszerzési Szabályzat és a Közbeszerzési Terv módosításáról, közbeszerzési
eljárás megindításáról
Magyar Tibor képviselő tanácsnok a testületi ülésre megérkezett
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Közbeszerzési
Szabályzatot módosításokkal egységes szerkezetben, a 2011. évi Közbeszerzési Tervet,
valamint a közbeszerzési eljárás megindításához az ajánlattételi felhívást. A Közbeszerzési
Szabályzat módosítását, valamint az ajánlattételi felhívást a képviselő-testület
436/2010.(XII.15.) kt. sz. határozatában adott megbízás értelmében Dr. Varga Imre Ügyvédi
Iroda készítette el.
Felkéri Dr. Fodor András ügyvéd urat, hogy tájékoztassa a testületet.
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Csomós Zsuzsanna képviselő a testületi ülésre megérkezett.
Dr. Fodor András ügyvéd: A képviselő-testület 2011. szeptember 27-i ülésének döntése
értelmében készítették elő a települési szilárd és folyékony hulladékszállításra vonatkozó
közbeszerzési eljárást. A rendelkezésre bocsátott anyagok áttanulmányozása során észlelték,
hogy a testület által elindítandó közbeszerzési eljárás az önkormányzat 2011. évi
Közbeszerzési Tervében nem szerepel, ezért javaslatot tettek annak módosítására.
A Közbeszerzési Szabályzatot a jogszabályi módosításoknak megfeleltették. Figyelemmel
voltak arra, hogy egyszerűsödjön az eljárás, tekintettel a kevesebb létszámú képviselőtestületre, valamint arra, hogy 2013. január 1-től a közbeszerzési eljárás rendje megváltozik.
Az ajánlattételi felhívást a vonatkozó jogszabályok alapján előkészítették, a cél az, hogy a
képviselő-testület döntését követően a holnapi nappal elindítsák a közbeszerzési eljárást. A
határidőkkel számolva várhatóan december 23-án kerülhet sor szerződéskötésre.
Tájékoztatott arról, hogy az ajánlattételi felhívásnak kevés olyan pontja van, melyben az
ajánlatkérőnek döntési jogosultsága van. Az ajánlati felhívás módosítására, kiegészítésére az
alábbi javaslatot teszi:
III.1.2. pontjából törlendő az alábbi mondat: „A folyékony hulladék esetében …fizetési
határidőben válik esedékessé”
III.2.1. pontja az alábbi mondattal egészül ki:
„A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 63.§. (3)”
III.2.3. pontja az alábbi 5. ponttal egészül ki:
„5. Az ajánlattevőnek, - ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, valamennyi ajánlattevőnek
– legkésőbb a közszolgáltatás megkezdéséig rendelkeznie kell érvényes környezetvédelmi
hatósági engedéllyel.”
V.7.7. pont az alábbi mondattal egészül ki:
„Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők ügyvéd, illetve
közjegyző által ellenjegyzett szerződést, amely tartalmazza azt a vállalkozást, amelyet
nyertességük esetén az önkormányzat közszolgáltatónak minősít.”
Az ismertetett kiegészítéseknek és módosításoknak megfelelően javasolja az ajánlatételi
felhívás elfogadását, kéri az erről szóló döntést.
Magyar Tibor képviselő: Az 50 millió Ft-os árbevételre vonatkozó feltétel szerint kezdő
vállalkozókat kizárhatnak. Tudják, hogy kivel szeretnének közszolgáltatási szerződést kötni?
Dr. Fodor András ügyvéd: A szabályozás azt hivatott biztosítani, hogy komoly ajánlatok
érkezzenek, az ajánlattevő a közszolgáltatást ténylegesen el tudja látni. A számok a
közbeszerzés értékéhez viszonyítottak. A szakmai alkalmassági feltételek eleve kizárják,
hogy kisebb vállalkozások pályázni tudjanak. Fontos szempont az, hogy széleskörben
pályázzanak, de elsődleges szempont a szolgáltatás biztonsága.
Magyar Tibor képviselő: Azért tette fel a kérdést, mert adott esetben van egy cég, aki
bővíteni szeretné profilját, a szolgáltatás ellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételekkel
rendelkezik, de nincs évi 50 millió forintos árbevétele.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Annak a cégnek, amelyik bővíteni akarja
profilját, kell, hogy 50 millió forint árbevétele legyen.
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Dr. Fodor András ügyvéd: Az ajánlattételi felhívást lehet módosítani, megfelelő keretek
között. Nem tanácsos ettől jobban szűkíteni a pályázók körét, de bővíteni sem.
Veres Zoltán alpolgármester: A felhívás negyedéves számlázást tartalmaz. A lakosságnak
nem lenne jobb a havi számlázás?
Dr. Fodor András ügyvéd: A jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésből vették át a
számlázás gyakorlatát.
Tarkó Gábor képviselő: A majorokba való szolgáltatás valami sajátságos dolog? A 46
majorban vannak érdekeltségei, ahol egy konténer volt kihelyezve, amiért fizettek, de a
szolgáltatás minősége és gyakorisága kívánnivalót hagyott maga után. Jelenleg a majorba
nincs szeméttároló konténer. A szolgáltató kiválasztása során fontos kérdés, hogyan fogja a
majori szolgáltatást biztosítani.
Dr. Fodor András ügyvéd: A majorokban vannak konténerek. A dokumentáció része lesz a
szerződéstervezet, amelyben a szolgáltatás gyakorisága szerepel.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Most tekintsék át a majori szemétszállítást?
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Önkormányzati rendelet szabályozza a városban a
kötelező közszolgáltatást, és ez a majorokra is kiterjed. A majorokból heti egy alkalommal
történik a kommunális hulladék szállítása. Az ott kihelyezett konténerek önkormányzati
tulajdonban vannak. Arról nincs tudomása, hogy bármelyik majorból hiányoznának
konténerek.
Tarkó Gábor képviselő: 46. majorba volt egy konténer, de kb. 1 éve már nincs.
Hupucziné Győrki Julianna jegyző: Le fogja ellenőrizni.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki ügyvéd úr által ismertetettek
szerint a Közbeszerzési Szabályzat és a Közbeszerzési Terv módosítását, valamint az
ajánlattételi felhívást ügyvéd úr által tett kiegészítéseknek és módosításnak megfelelően
jóváhagyja, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatokat hozta
A határozatokat a polgármester kihirdette:
339/2011. (X.13.) kt. sz. határozat
Közbeszerzési Szabályzat módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes Város módosított Közbeszerzési
Szabályzatát jóváhagyja.
340/2011. (X. 13.) kt. sz. határozat
Közbeszerzési Terv módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes Város Közbeszerzési Tervének
módosítását jóváhagyja.
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341/2011. (X.13.) kt.sz. határozat
Közbeszerzési eljárás megindításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes város közigazgatási területén a
folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését, valamint a
szilárd hulladék összegyűjtését és elszállítását végző közszolgáltató kiválasztása érdekében,
hirdetmény útján történő közbeszerzési eljárás megindítását, - az előterjesztés mellékletét
képező az alábbiak szerint módosított és kiegészített ajánlattételi/ részvételi felhívás
közzétételével – hagyja jóvá.
Az ajánlattételi felhívás:
III.1.2. pontjából törlendő az alábbi mondat: „A folyékony hulladék esetében …fizetési
határidőben válik esedékessé”
III.2.1. pontja az alábbi mondattal egészül ki:
„A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 63.§. (3)”
III.2.3. pontja az alábbi 5. ponttal egészül ki:
„5. Az ajánlattevőnek, - ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, valamennyi ajánlattevőnek
– legkésőbb a közszolgáltatás megkezdéséig rendelkeznie kell érvényes környezetvédelmi
hatósági engedéllyel.”
V.7.7. pont az alábbi mondattal egészül ki:
„Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők ügyvéd, illetve
közjegyző által ellenjegyzett szerződést, amely tartalmazza azt a vállalkozást, amelyet
nyertességük esetén az önkormányzat közszolgáltatónak minősít.”
Felkéri Dr. Varga Imre hivatalos közbeszerzési tanácsadót, hogy gondoskodjon a hirdetmény
Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről.
Felelős. Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. október 15.
Kovácsné dr.Faltin Erzsébet polgármester. Megköszönte Dr. Fodor András ügyvéd úrnak
az ülésen történő megjelenést.
Bejelentések
1.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a GDF SUEZ
a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft-t felszólította, hogy a 15.142.058 lejárt
tartozást 2011. október 20-ig egyenlítse ki. A Kft ügyvezetője azonban 13.600 e Ft tartozást
mutatott ki, és a mai nap folyamán még utalt 1 millió forintot, tehát 12.600 e Ft tartozása van,
amit ki kell egyenlíteni. Korábban Ő is megkereste a szolgáltatót személyesen és levélben is.
A nagyobb nyomaték kedvéért az a javaslata, hogy a képviselő-testület keresse meg a
szolgáltató vezérigazgatóját és kérjen 1 hónap fizetési halasztást a lejárt közüzemi tartozás
kiegyenlítésére, jelezve azt, hogy igyekeznek rendezni a tartozást, folyamatban van a
hitelfelvétel.
Kéri, hogy akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Csomós Zsuzsanna képviselő: A következő napirend anyagában az szerepel, hogy az ÁMKnak a gázszolgáltató felé 9 millió forint közüzemi tartozása van. 2011. október 13-a van, most
kezdődik a fűtési idény. Hogyan fordulhat elő, hogy egy oktatási intézmény, figyelemmel
arra, hogy a tanév 2010. szeptember 1-től 2011. júniusig tart, 9 millió forint tartozást görget
4

maga előtt. Ha ez ki lenne fizetve, nem lenne gond. Mezőhegyes lakosságának zöme 10-én
kap fizetést. Nem lehetne elősegíteni, hogy azok a lakosok, akik nem fizetik rendszeresen a
távhődíjat és tartozásuk van a Kft felé, rendezzék tartozásukat? Ez most nagy segítség lenne.
Az a véleménye, hogy le kell szokni arról, hogy hitelből fedezzék a tartozásokat. Ez ellen
valamit tenni kell.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Az ÁMK valóban görgette maga előtt a
közüzemi tartozást, mert más közüzemi számlákat is fizetnie kellett. Ami pedig a távfűtési
díjjal tartozó lakosság felszólítását illeti, a tartozásrendezésre a figyelemfelhívó leveleket
kézbesítették, de előrelépés nem történt. Ez lehangoló. Nem biztos, hogy azért nem fizetnek,
mert nem akarnak, hanem azért, mert nem tudnak. Az Kft lejárt közüzemi tartozásáról mást
nem tudnak nyilatkozni, minthogy az átszervezés elősegítése érdekében a bank soron kívül
hitelt biztosít, mert a szerkezeti átalakítás a jövő évben fog megtakarítást eredményezni.
Szeretné, ha a testület kérne 1 hónap fizetési halasztást a szolgáltatótól, a lejárt közüzemi
tartozás kiegyenlítésére.
Tarkó Gábor képviselő: Képviselő asszony hozzászólása kapcsán el kívánja mondani, hogy
a Távhőszolgáltató Nonprofit Kft 2010. évi jelentése arról szólt, hogy kb. 55 ezer lgm3 volt a
fűtött légtér, ebből az ÁMK-ra eső rész a diákotthon nélkül 23 ezer lgm3. Az átvilágítási
anyag is tartalmazza az intézmény fűtéskorszerűsítésének szükségességét, mert az eddig
végrehajtott korszerűsítések nem érték el a kívánt eredményt. Az ÁMK 9 millió forint
közüzemi tartozása a fűtött lgm3 arányához viszonyítottan nem sok. Az igaz, hogy a fűtési
idényben ez nőhet.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a GDF
SUEZ gázszolgáltatótól kérjék, hogy a Kft tekintetében fennálló lejárt közüzemi tartozás
kiegyenlítésére 1 hónap fizetési halasztást engedélyezzenek, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
342/2011. (X.13.) kt.sz. határozat
Fizetési halasztás kérése a GDF SUEZ gázszolgáltatótól
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete, mint a Mezőhegyesi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft
egyszemélyi tulajdonosa kéri a GDF SUEZ gázszolgáltatót, hogy a Kft tekintetében 2011.
október 13. napjáig fennálló – a szolgáltató által közölt – lejárt közüzemi tartozásának
kiegyenlítésére 1 hónap fizetési halasztást szíveskedjen engedélyezni.
A tartozás kiegyenlítésének fedezete az OTP Bank Nyrt Békés megyei Igazgatóságától
igényelt hitel összege.
Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. október 17.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Az előző témához annyit kíván hozzáfűzni, hogy Orosháza
városban is hasonló probléma volt, és a gázszolgáltató nem adott 1 hónap haladékot, ezért az
önkormányzatnak a még hiányzó 30 millió forintot elő kellett teremtenie.
Mindezt azért mondta el, mert Mezőhegyes önkormányzatának problémája kísértetiesen
hasonló Orosháza önkormányzatának problémájához.
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Szentmihályi Ferenc aljegyző: Orosházán a társasházak tartoztak a gázszolgáltatónak, a
hiányzó összeget fizette ki az önkormányzat azért, hogy a szolgáltató a gázszolgáltatást ne
szüntesse meg.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Teljesen mindegy, aki nem fizet, annak a gázszolgáltató nem
szolgáltat. Azzal nem oldottak meg semmit, hogy megszavazták a fizetési halasztás
megkérését. Ha a szolgáltató nem engedélyezi, a probléma ide kerül vissza.
Rajos István képviselő, tanácsnok: Van-e arra vonatkozóan szabályozás, hogy a
gázszolgáltató a távfűtési idényben nem szüntetheti meg a szolgáltatást?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Megszüntetheti, erre vonatkozóan nincs
szabályozás. Október 25- én napirenden lesz a távhőszolgáltatás problematikája, és akkor
teljes mélységében megvitathatják ezt a kérdést is.
Rajos István képviselő, tanácsnok: Azért tette fel a kérdést, mert a családi házaknál a
gázszolgáltató a szolgáltatást tartozás esetén azonnal megszünteti. Azt hitte, hogy a
távhőszolgáltatás esetében ez másként működik.
2.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kézdivásárhely város polgármestere
meghívta a város delegációját az október 23-án 17 órakor kezdődő ünnepségre. Kérdezi, részt
kívánnak-e venni 3 fős delegációval az ünnepségen, saját költségen, úgy, hogy az
önkormányzat csak az üzemanyagköltséget biztosítja.
Úgy tűnik, nem kívánnak részt venni, ezért javasolja, hogy köszönjék meg a meghívást és
jelezzék, hogy a város nem kívánja képviseltetni magát az ünnepségen.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
343/2011. (X.13.) kt. sz. határozat
Kézdivásárhelyi ünnepségen nem képviselteti delegációval a várost
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Kézdivásárhely város polgármesterének a 2011.
október 23-i ünnepségre szóló meghívását megköszönve úgy határozott, hogy a város nem
képviselteti magát az ünnepségen.
3.Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri a testületet, hogy változatlanul 90 millió
forint folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítását hagyja jóvá. Ezzel a reorganizációs
hitel 80 millióra csökkenne. / határozati javaslat jegyzőkönyv mellé csatolva/
Tarkó Gábor képviselő: Tud erről az OTP Bank Nyrt?
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető: Igen, beszéltek az OTP Bank illetékesével.
Tarkó Gábor képviselő: Akkor rendben, sokkal kedvezőbb a hitel kamata, mint a
reorganizációs hitelé.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy aki jóváhagyja a 90 milliós
folyószámla-hitelkeret szerződés megkötését, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
344/2011. (X.13.) kt.sz. határozat
Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításáról
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete az önkormányzat 90 millió forint keretösszegű
folyószámla-hitelkeret szerződés megkötését jóváhagyja 2011. november hó 1.
napjától 2012. október hó 31. napjáig terjedő időszakra.
A képviselőtestület hitel tőkerész és járulékainak visszafizetését – elsődleges
fedezetként - a 2011. évi költségvetésében megtervezett összegből fedezi.
A képviselőtestület vállalja, hogy a hitel tőkerész és járulékainak 2012. évet érintő
visszafizetését – elsődleges fedezetként - a 2012.évi költségvetésében minden más
fejlesztési célú kiadást megelőzően betervezi.
A képviselőtestület a hitel másodlagos fedezeteként az alábbi vagyonelemekre
alapított 85.000.000,-Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjogot biztosítja. (Bejegyző
határozat: 37076/2009.07.30)
 093/4 helyrajzi szám 16,2058 ha szántó
( külterület 73.major)
 780/4 helyrajzi szám 20,6380 ha szántó
(belterület Hársfa u.)
A képviselőtestület a hitel további fedezetéhez az alábbi vagyonelemre alapított
150.000.000,-Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjogot biztosítja. (Bejegyző határozat:
32684/2/2010.04.07)
 850/1 helyrajzi szám 2.491 m2 ingatlan
(belterület Hild J.u.2.sz.)
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a folyószámla-hitelkeret szerződés
meghosszabbításáról.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. október 31.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az OTP Bank Nyrt-től a 80 millió forint
összegű reorganizációs hitelkeretből soron kívül 20 millió forintot kért folyósítani. Az OTP
Bank Nyrt a kérést támogatva a szükséges intézkedést megteszi. / határozati javaslat
jegyzőkönyv mellé csatolva/
Kéri, hogy aki jóváhagyja 20 millió forint összegű reorganizációs hitelszerződés megkötését,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
345/2011. (X. 13.) kt. sz. határozat
Reorganizációs hitelszerződés megkötéséről
Mezőhegyes Város Képviselőtestülete az önkormányzat 20 millió forint összegű
reorganizációs hitelszerződés megkötését jóváhagyja.
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A képviselőtestület hitel tőkerész és járulékainak visszafizetését – elsődleges
fedezetként - a 2011. évi költségvetésében megtervezett összegből fedezi.
A képviselőtestület vállalja, hogy a hitel tőkerész és járulékainak 2012. évet érintő
visszafizetését – elsődleges fedezetként - a 2012.évi költségvetésében minden más
fejlesztési célú kiadást megelőzően betervezi.
A képviselőtestület a hitel másodlagos fedezeteként az alábbi vagyonelemekre
alapított 85.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjogot biztosítja. (Bejegyző
határozat: 37076/2009.07.30)
 093/4 helyrajzi szám 16,2058 ha szántó
( külterület 73.major)
 780/4 helyrajzi szám 20,6380 ha szántó
(belterület Hársfa u.)
A képviselőtestület a hitel további fedezetéhez az alábbi vagyonelemre alapított
150.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálogjogot biztosítja. (Bejegyző határozat:
32684/2/2010.04.07)
 850/1 helyrajzi szám 2.491 m2 ingatlan
(belterület Hild J.u.2.sz.)
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a hitelszerződés meghosszabbításáról.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2011. október 31.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítésre felkéri Rajos István
és Tarkó Gábor képviselő urakat.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A következő előterjesztésben a testületnek az
önkormányzat vagyonáról kell rendelkeznie, ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 12. §. (4) bekezdés b) pontja alapján
rendeljen el zárt ülést.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta
A határozatot a polgármester kihirdette:
346/2011. (X.13.) kt.sz. határozat
Zárt ülés elrendeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés miatt a
helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 12.§. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt
ülést rendel el.

A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
8

kmf.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Rajos István
Tarkó Gábor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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