Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca11. 5820
4/R/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2013. február 20-án a Centrál dísztermében
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Csomós Zsuzsanna, Jeszenka Zoltán, Krcsméri Tibor képviselők
Távolmaradását bejelentette: Veres Zoltán alpolgármester, Magyar Tibor, Rajos István,
Tarkó Gábor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető, Kolozsi József műszaki
csoportvezető, Dr. Szabados Éva titkárságvezető
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait.
Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, a megválasztott 8 képviselő
közül 4 fő képviselő és a polgármester jelen van. Veres Zoltán alpolgármester úr, Magyar
Tibor, Rajos István, és Tarkó Gábor képviselő Urak jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt
venni. A testület tagjai megkapták a meghívót és az írásos előterjesztéseket. Javaslatot tett a
meghívón lévő napirendek megvitatására:
1.) A 2013. évi költségvetési tervezet I. fordulójának tárgyalása során meghatározott tervezési
feladatok végrehajtása
2.) Kiegészítés a 2013. évi költségvetés tervezéséhez
3.) Kisdombegyház és Magyardombegyház községek közös önkormányzati hivatal
létrehozására irányuló kérelméről
4.) KEOP-2012-4.10.0/A. kódjelű, a „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal”című pályázat beadásához pályázati önerő biztosítása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a javasolt napirendekkel egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mivel a 1. és a 2. napirend témája szorosan
összefügg, így javasolja, hogy a két napirendi témát együttesen tárgyalják.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
1. napirendi téma: A 2013. évi költségvetési tervezet I. fordulójának tárgyalása során
meghatározott tervezési feladatok végrehajtása
2. napirendi téma: Kiegészítés a 2013. évi költségvetés tervezéséhez
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A képviselő-testület tagjai megkapták a 2013.
évi költségvetési tervezet I. fordulójának tárgyalása során meghatározott tervezési feladatok
végrehajtásáról szóló előterjesztést, a Magyar Államkincstár állásfoglalását, a 2013. évi
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költségvetés tervezéséhez készített kiegészítést. (Az előterjesztések, az állásfoglalás a
jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Együttes bizottsági ülésen kielemezték Tállai András úrnak, a Belügyminisztérium
Önkormányzati Államtitkárának az önkormányzatok költségvetésének tervezésére irányuló
nyilatkozatát. Együttesen értelmezték az elmúlt ülésen kért, Magyar Államkincstártól
megérkezett állásfoglalást, mely egyértelműen kimondja, hogy „Az önkormányzati fejezeti
tartalék – lévén, hogy az önkormányzati fejezeten belül tervezett – nem minősül olyan külső
forrásnak, amit az Mötv. 111. § (4) bekezdésében és az Áht. 23. § (4) bekezdésében foglalt
rendelkezések együttes értelmezése alapján az önkormányzati költségvetésben nem lehetne
terezni.” Tehát nem követtek el szabálytalanságot a tervezés kapcsán. Semmilyen
szabálytalan, megengedhetetlen kiadási tételt nem terveztek. A testület által, a költségvetés I.
fordulója tárgyalása során meghatározott feladatokat átvezették a költségvetési tervezeten, az
ott meghatározott összegekkel csökkent a költségvetés. Együttes bizottsági ülésen tisztázták,
mi az oka annak, hogy egységesen 50.000,- Ft a temetési segély összege. Úgy döntöttek, hogy
2013. évben a helyi rendelet előírásai szerint kerül a temetési segély odaítélésre.
Az előterjesztésében javaslatot tett arra, hogy a költségvetést az eredetileg beterjesztett terv
alábbi módosításával fogadják el: bevételi oldalon szerepeltessék az ingatlan értékesítéseket,
kiadási oldalon a temetési segélykeretet csökkentsék, a szociális segélykeretet emeljék meg 1
millió forinttal, és az elmaradt béren kívüli juttatásokat építsék be a tervezetbe. Javasolja
továbbá, hogy a képviselők részére állapítsanak meg tiszteletdíjat is a rendelkezési alap
mellett, tekintettel arra, hogy több alkalommal saját jövedelmükből adakoznak, biztosítanak
pénzt jótékony célokra. A tiszteletdíj a bizottságok nem képviselő tagjait is megilletné. A
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérdést, kéri a véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolja a
képviselő-testületnek, kérje fel a polgármestert, hogy készítse elő az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet, és azt terjessze be a testület 2013. február
26-ai ülésére. A 2013. február 25-ei együttes bizottsági ülésen tesz a bizottság arra
vonatkozóan javaslatot, hogy a testület vezesse-e be a tiszteletdíjat, avagy sem.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a képviselők, valamint a bizottság nem képviselő tagjai részére tiszteletdíjat vezessen
be, és kérje fel a jegyzőt, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelettervezetet készítse elő, és azt terjessze be a testület 2013. február 26-ai ülésére,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
62/2013.(II.20.) Kt. sz. határozat
Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a képviselők, valamint a bizottság nem képviselő
tagjai részére tiszteletdíjat kíván bevezetni.
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet
készítse elő, és azt terjessze be a testület 2013. február 26-ai ülésére.
Felelős: Hupucziné Győrki Julianna jegyző
Határidő: 2013. február 26.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az elmúlt ülésén a testület döntött az átmeneti
segélykeret összegének a megemeléséről. Javasolja, hogy a testület ezen döntését erősítse
meg. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület erősítse meg azon döntését, mely
2

szerint Mezőhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése I. fordulós anyagában
meghatározott átmeneti segélykeretet 1 millió forinttal meg kívánja emelni, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
63/2013.(II.20.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési tervezetének módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete megerősíti azon döntését, mely szerint Mezőhegyes
Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése I. fordulós anyagában meghatározott átmeneti
segélykeretet 1 millió forinttal meg kívánja emelni.
Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a döntésnek megfelelően, az átmeneti segélykeret
összegének a beépítéséről a költségvetési rendelet-tervezetbe.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A bizottságok javaslatot tettek a
köztisztviselők illetménykiegészítésének a megvonására. Kéri a bizottságokat, tájékoztassák a
testületet az álláspontjukról.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Mivel az elvonásnak csak 2015.
évben lenne pénzügyi hatása, így személy szerint nem javasolja a köztisztviselők
illetményeltérítése
megvonását.
A
Pénzügyi
Bizottság
a
köztisztviselők
illetménykiegészítésének megvonását javasolja kimenő rendszerben, és az arról szóló rendelet
módosítását.
Csomós Zsuzsanna képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy a testület vonja meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 15 %-os,
és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 5 %-os illetménykiegészítését, és
módosítsa az erről szóló rendeletét, a testület kérje fel a polgármestert, hogy a köztisztviselők
díjazásának, juttatásainak és támogatásának szabályozásáról és azok pénzügyi fedezetéről
szóló 24/2001.(X.19.) Ö. sz. módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjessze be a testület
2013. február 26-ai ülésére.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Parázs vita alakult ki a köztisztviselők
illetménykiegészítésének a megvonásáról. Jegyző asszony tájékoztatta a bizottságokat, hogy
2012. július 1-jéig törvény értelmében a köztisztviselők illetménykiegészítését nem lehetett
megvonni, ha már azt a testület egyszer megállapította. 2012. július 1-jén lépett hatályba a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, mely úgy fogalmaz, hogy
tárgyévre vonatkozóan állapítja meg a képviselő-testület az illetménykiegészítést. Továbbá
tájékoztatta a bizottságokat arról is, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel
összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény alapján a köztisztviselő illetménye nem
csökkenhet oly módon, hogy a képviselő-testület az illetménykiegészítést megvonja. Kéri,
akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület kimenő rendszerben
vonja meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 15 %-os, és a középfokú iskolai
végzettségű köztisztviselők 5 %-os illetménykiegészítését, és kérje fel a polgármestert, hogy a
köztisztviselők díjazásának, juttatásainak és támogatásának szabályozásáról és azok pénzügyi
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fedezetéről szóló 24/2001.(X.19.) Ö. sz. módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjessze be a
testület 2013. február 26-ai ülésére, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 4 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
64/2013.(II.20.) Kt. sz. határozat
A köztisztviselők illetménykiegészítésének a megvonásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete kimenő rendszerben meg kívánja vonni a felsőfokú
iskolai végzettségű köztisztviselők 15 %-os, és a középfokú iskolai végzettségű
köztisztviselők 5 %-os illetménykiegészítését.
Felkéri a polgármestert, hogy a köztisztviselők díjazásának, juttatásainak és támogatásának
szabályozásáról és azok pénzügyi fedezetéről szóló 24/2001.(X.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjessze be a testület 2013. február 26-ai ülésére.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. február 26.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Harruckern
Közoktatási Intézmény az intézmény tálalókonyhájának bérleti díját 50.000,- Ft/hó összegben
indítványozza elfogadni. A korábbi 100 ezer forintos havonkénti bérleti díj egy félreértésen
alapult. Kikérte a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ vezető-helyetteséneknek,
Kukucska Józsefnének a véleményét. Tájékoztatta, hogy az 50.000,- Ft/hó bérleti díj
megfelelő, a diákoknak, és a városnak is jobb, ha az étkeztetést helyben oldják meg. Az
intézmény tálalókonyháján alkalmazottakat nem kell átvegye a város. A bizottságok javaslatot
tettek a témában. Kéri a bizottságok véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság
elfogadhatónak tartja a havi 50.000,- Ft-os bérleti díjat. Javasolja, hogy a Harruckern János
Közoktatási Intézmény tálalóhelyiségének bérletéért az évi 600 ezer forintot a testület építse
be a költségvetési rendeletébe.
Csomós Zsuzsanna képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a 600 ezer forint beépítését a rendelet-tervezetbe.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület Mezőhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetébe
építse be a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központnak a Harruckern János Közoktatási
Intézmény tálalóhelyiségének bérletéért megállapított 600 ezer forintot, kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
65/2013.(II.20.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési tervezetének módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelettervezetébe beépíti a Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központnak a Harruckern János
Közoktatási Intézmény tálalóhelyiségének bérleti díját, bruttó évi 600 ezer forintot.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
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Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Jelzi, hogy a rendezvényekre fordítható
összeget az I. fordulóban beterjesztett előirányzat szerint kívánják elfogadni. A bizottságok
javaslatot tettek a költségvetési rendelet előkészítésére. Kéri a bizottságok véleményét.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság a
meghatározott módosítások átvezetésével javasolja a város 2013. évi költségvetési rendelettervezetének az előkészítését, és annak a testület 2013. február 26-ai ülésére történő
beterjesztését.
Csomós Zsuzsanna képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság a meghatározott módosítások átvezetésével javasolja a város 2013.
évi költségvetési rendelet-tervezetének az előkészítését, és annak a testület 2013. február 26-ai
ülésére történő beterjesztését.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a továbbiakban a költségvetést
érintő kérdése, észrevétele, javaslata van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel,
javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2013.
évi költségvetési rendelet-tervezetének az elkészítésére tett kiegészítéseket fogadja el,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
66/2013. (II.20.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet
előkészítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezetét az
eredeti javaslatnak megfelelően fogadja el.
Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a jelen ülésen elfogadott döntéseknek megfelelően terjessze a testület 2013. február
26-ai ülése elé.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. február 26.
3. napirendi téma: Kisdombegyház és Magyardombegyház
önkormányzati hivatal létrehozására irányuló kérelméről

községek

közös

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták Kisdombegyház és
Magyardombegyház községek közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló kérelméről
szóló előterjesztést, Magyardombegyháza polgármesterének megkeresését, valamint a
kimutatást a központi támogatásról közös hivatal létrehozása esetén. (Az előterjesztés, a
polgármester megkeresése, valamint a kimutatás a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Tonka István
Jánosné Kisdombegyház község és Dús Ildikó Magyardombegyház község polgármestere
azzal a kéréssel fordultak felé, hogy Mezőhegyes várossal közös hivatalt hozzanak létre. Az
idő rövidségére tekintettel – mivel, amennyiben február 28-áig a két község önkormányzata
nem tud létrehozni más településsel közös önkormányzati hivatalt, úgy a kormányhivatal fog
dönteni, hogy mely településhez tartozzanak – kell jelen ülésen dönteniük a kérdésben. A
jegyző asszony, az aljegyző úr, a pénzügyi csoportvezető elkészítették az erről szóló
előterjesztést és kimutatást. A kimutatásból kiderül, hogy Mezőhegyes város Önkormányzata
több mint 10 millió forint központi támogatástól esne el közös hivatal létrehozása esetén,
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mivel 3 fővel csökkenne Mezőhegyes viszonylatában az elismert létszám. Javasolja, hogy ne
hozzon létre az önkormányzat Magyardombegyház községgel és Kisdombegyház községgel
közös hivatalt. Az előterjesztésben lévő határozati javaslatban az szerepel, hogy Mezőhegyes
Város Képviselő-testülete megtagadja a megállapodás megkötését. Igaz, hogy ez az Mötv. 85.
§ (7) bekezdése szerinti kifejezés, de javasolja arra módosítani, hogy a testületnek nem áll
módjában megállapodást kötni a két településsel. Az előterjesztést a bizottságok is
megtárgyalták. Kéri a bizottság elnökeit, tájékoztassák a testületet a döntésükről.
Jeszenka Zoltán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja, hogy ne
hozzanak létre közös önkormányzati hivatalt Magyardombegyház és Kisdombegyház
községek önkormányzataival.
Csomós Zsuzsanna képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság sem javasolja közös hivatal létrehozását.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület ne kössön Kisdombegyház és Magyardombegyház községekkel
közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodást, tekintettel arra, hogy a
közös önkormányzati hivatal létrehozása esetén a Mezőhegyes Várost megillető központi
támogatás 10 millió forint nagyságrenddel csökkenhet, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
67/2013.(II.20.) Kt. számú határozat
Kisdombegyház és Magyardombegyház községek közös önkormányzati hivatal
létrehozására irányuló kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testületének a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (7) bekezdése rendelkezése figyelembe vételével nem áll
módjában Kisdombegyház és Magyardombegyház községekkel közös önkormányzati hivatal
létrehozására irányuló megállapodást kötni, tekintettel arra, hogy a közös önkormányzati
hivatal létrehozása esetén a Mezőhegyes Várost megillető központi támogatás 10 millió forint
nagyságrenddel csökkenhet.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: a határozat továbbítására: 2013. február 22.
4.napirendi téma: KEOP-2012-4.10.0/A. kódjelű, a „Helyi hő, és villamosenergia-igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal”című pályázat beadásához pályázati önerő
biztosítása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A „Helyi hő, és villamosenergia-igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázat benyújtásához – amely az ÁMK
épületének napelemmel történő ellátására irányul – szükséges az önerő meghatározása.
Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a testületet.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: A testület az elmúlt ülésén döntött arról, hogy a
KEOP-2012-4.10.0/A. kódjelű pályázatát az ÁMK épületének napelemmel történő ellátására
nyújtja be. A pályázat költségvetése ekkor még nem állt rendelkezésre, így nem tudták
meghatározni a beruházás pontos költségét, így az önerőt sem. A beruházás bruttó bekerülési
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költsége 18.833.973,- Ft, ennek a 15 %-os önereje 2.825.096,- Ft. Ez az összeg beépítésre
kerül az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetébe. Az ilyen típusú
pályázatok benyújtási határideje meglehetősen rövid, általában még a pályázat megnyitásának
napján be is zárják azt.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület a KEOP-2012-4.10.0/A kódjelű, a „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal” című pályázathoz szükséges 2.825.096,- Ft önerőt a 2013. évi
költségvetése terhére biztosítsa, azt abban különítse el, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
68/2013.(II.20.) Kt. számú határozat
KEOP-2012-4.10.0/A. kódjelű, a „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal”című pályázat beadásához pályázati önerő biztosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A kódjelű, a
„Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című
pályázathoz szükséges 2.825.096,- Ft önerőt a 2013. évi költségvetése terhére biztosítja, azt
abban elkülöníti. A teljes beruházási költség 18.833.973.- Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges önerő összegét építse be az önkormányzat 2013. évi
költségvetési rendelettervezetébe.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. február 25.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőnek felkérte Csomós
Zsuzsanna és Krcsméri Tibor képviselőket. Kéri, akinek a rendkívüli ülés keretében
bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel bejelentést nem tettek a jelenlévők, megköszöni
az ülésen való részvételt, és az ülést berekesztette.
K.m.f.

Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Csomós Zsuzsanna
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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