Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

26/R/2015.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. december 9. napján – 730 órai
kezdettel – a Centrál épület Gluzek Gyula kistanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt
üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Deli Zoltán,
Jeszenka Zoltán, Kerekes György, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács
Márta képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Laurinyeczné Hurguly Éva
pénzügyi vezető, dr. Szabados Éva titkárságvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a tisztelt jelenlévőket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. Magyar Tibor képviselő
vélhetően később érkezik a testületi ülésre. Javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1. Szennyvíz szerződések visszavonása
2. Támogatást megelőlegező hitel átminősítése
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: Szennyvíz szerződések visszavonása
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyes város szennyvíztisztításának korszerűsítésére a
1477/2014.(VIII.27.) Kormányhatározat alapján a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP) keretén belül van lehetőség, tekintettel arra, hogy a KEOP
források kimerülése okán a pályázatot elutasították. Az irányító hatóság, az NFP Nonprofit
Kft. tájékoztatása szerint a támogatási szerződést januárban megköthetik, a beruházás
elindulhat. A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0062 azonosítószámú projekt elutasítása, illetve a
jogszabályváltozás miatt a korábban – PR, jogi, projektmenedzsmenti, valamint műszaki
ellenőri feladatok ellátására – feltételesen megkötött szerződéseket meg kell szüntetni.
Magyar Tibor képviselő megérkezett a rendkívüli testületi ülésre.
A jövőben ezen gazdasági szereplőkkel nem dolgozik együtt az önkormányzat, azon
feladatokat az NFP Nonprofit Kft-n keresztül látják el. A közbeszerzési feladatok ellátásával
megbízott Bagaméry-Szalai Ügyvédi Iroda eddigi feladatai ellátásáért 6 millió Ft-os igénnyel
él az önkormányzat felé. Ezen összeg kifizetésének jogszerűségéről a későbbiekben tud
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tájékoztatást adni. A fentiekben ismertetett szerződésektől az önkormányzat el kíván állni,
ezért az azzal kapcsolatos képviselő-testületi határozatokat vissza kell vonni. Kéri a
kérdéseket, véleményeket. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
328/2013. (IX. 24.) Kt. számú határozatát – melyben arról döntött, hogy a „Mezőhegyes város
szennyvíztisztításának korszerűsítése” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0062 azonosítószámú
projekt megvalósítási szakaszában a PR-kommunikációs feladatok ellátása tárgyú
közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárás nyertesével, a Média
Kalauz Bt–vel kötött szerződést – vonja vissza, továbbá kérje fel a polgármestert, hogy
gondoskodjon a Média Kalauz Bt–vel kötött szerződés megszüntetéséről, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
240/2015. (XII.9.) Kt. sz. határozat
A 328/2013. (IX. 24.) Kt. számú határozat – „Mezőhegyes város szennyvíztisztításának
korszerűsítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2013-0062 azonosítószámú projekt
megvalósítási szakaszában PR- kommunikációs feladatok ellátása tárgyú feltételes
beszerzés eredménye – visszavonásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 328/2013. (IX. 24.) Kt. számú határozatát – melyben
arról döntött, hogy a „Mezőhegyes város szennyvíztisztításának korszerűsítése” című KEOP1.2.0/09-11-2013-0062 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában a PRkommunikációs feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat
kérésén alapuló eljárás nyertesével, a Média Kalauz Bt–vel (6725 Szeged, Alföldi u. 22. II.
Ép. C. LH. III/15.) kötött szerződést – visszavonja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Média Kalauz Bt –vel (6725 Szeged, Alföldi u.
22. II. Ép. C. LH. III/15.) kötött szerződés megszüntetéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 329/2013.
(IX. 24.) Kt. számú határozatát – melyben arról döntött, hogy a „Mezőhegyes város
szennyvíztisztításának korszerűsítése” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0062 azonosítószámú
projekt megvalósítási szakaszában a jogi feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár
alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárás nyertesével, Dr. Diczházy Mariann ügyvéddel
kötött szerződést – vonja vissza, továbbá kérje fel a polgármestert, hogy gondoskodjon a Dr.
Diczházy Mariann ügyvéddel kötött szerződés megszüntetéséről, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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241/2015. (XII.9.) Kt. sz. határozat
329./2013. (IX. 24.) Kt. számú határozat - „Mezőhegyes város szennyvíztisztításának
korszerűsítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2013-0062 azonosítószámú projekt
megvalósítási szakaszában jogi feladatok ellátása tárgyú feltételes beszerzés eredménye”
– visszavonásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 329/2013. (IX. 24.) Kt. számú határozatát – melyben
arról döntött, hogy a „Mezőhegyes város szennyvíztisztításának korszerűsítése” című KEOP1.2.0/09-11-2013-0062 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában a jogi feladatok
ellátása tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárás
nyertesével, Dr. Diczházy Mariann ügyvéddel (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. 3/8.)
kötött szerződést – visszavonja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Dr. Diczházy Mariann ügyvéddel (4400
Nyíregyháza, Szent István u. 3. 3/8.) kötött szerződés megszüntetéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 149/2014.
(V. 27.) Kt. számú határozatát – melyben arról döntött, hogy a „Mezőhegyes város
szennyvíztisztításának korszerűsítése” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0062 azonosítószámú
projekt keretében a projektmenedzsmenti tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás
nyertesével, az Immobi-Rat Kft-vel kötött szerződést – vonja vissza, továbbá kérje fel a
polgármestert, hogy gondoskodjon a Kft-vel kötött szerződés megszüntetéséről,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
242/2015. (XII.9.) Kt. sz. határozat
149/2014. (V. 27.) Kt. számú határozat - „Mezőhegyes város szennyvíztisztításának
korszerűsítése” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2013-0062 azonosítószámú projekt keretében
a projektmenedzsmenti tevékenységek ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró
döntés” – visszavonásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 149/2014. (V. 27.) Kt. számú határozatát – melyben
arról döntött, hogy a „Mezőhegyes város szennyvíztisztításának korszerűsítése” című KEOP1.2.0/09-11-2013-0062 azonosítószámú projekt keretében a projektmenedzsmenti tevékenység
ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével, az Immobi-Rat Kft.-vel (4400 Nyíregyháza,
Báthory utca 8. 3/7.) kötött szerződést – visszavonja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Immobi-Rat Kft.-vel (4400 Nyíregyháza,
Báthory utca 8. 3/7.) kötött szerződés megszüntetéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 150/2014.
(V. 27.) Kt. számú határozatát – melyben arról döntött, hogy a „Mezőhegyes város
szennyvíztisztításának korszerűsítése” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0062 azonosítószámú
projekt keretében a műszaki ellenőri tevékenység ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás
nyertesével, a Human Tax Kft-vel kötött szerződést – vonja vissza, továbbá kérje fel a
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
243/2015. (XII.9.) Kt. sz. határozat
150/2014. (V. 27.) Kt. számú határozat - „Mezőhegyes város szennyvíztisztításának
korszerűsítése” KEOP-1.2.0/09-11-2013-0062 projekt keretében a FIDIC mérnök és
műszaki ellenőri, valamint a „FIDIC Piros könyv szerinti generál-kivitelezés és kiviteli
terv-készítési” feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés” –
visszavonásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 150/2014. (V. 27.) Kt. számú határozatát – melyben
arról döntött, hogy a „Mezőhegyes város szennyvíztisztításának korszerűsítése” című KEOP1.2.0/09-11-2013-0062 azonosítószámú projekt keretében a műszaki ellenőri tevékenység
ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével, a Human Tax Kft-vel (4400 Nyíregyháza,
Jósa A. utca 13. 3/8.) kötött szerződést – visszavonja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Human Tax Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Jósa
A. utca 13. 3/8.) kötött szerződés megszüntetéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Támogatást megelőlegező hitel átminősítése
Mitykó Zsolt polgármester: A támogatást megelőlegező hitel a 2013. évben benyújtott
LEADER – ÁMK színháztermének korszerűsítése, külterületi turisztikai tájékoztató táblákkal
kapcsolatos – pályázatokhoz kötődik. A Testület 2014. évben hagyta jóvá a 24 millió Ft
összegű hitel felvételét. A hitel törlesztését azonban likviditási problémák miatt 2015. évben
kezdték meg, eddig 6 millió Ft-ot fizettek vissza. Ezt a hitelösszeget a rendkívüli állami
támogatásból nem lehetett biztosítani, tekintettel arra, hogy azt meghatározott célokra lehetett
felhasználni. A hitel visszafizetése saját forrásból, vagy újabb rendkívüli állami támogatásból
valósulhat meg. A fennálló hitel visszafizetésének határideje 2015. december 15., míg a
második körös rendkívüli támogatási kérelem elbírálásának a határideje 2015. december 20. A
hitelt biztosító Alföld - Faktoring Zrt. engedélyezte a kölcsönszerződés futamidejének
meghosszabbítását. A szerződésmódosítás díja 50.000,- Ft. Amennyiben a Testület hozzájárul
a futamidő meghosszabbításához, az új szerződés értelmében a hitel végső lejárata 2016.
december 15. Kéri a kérdéseket, véleményeket. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Szentmihályi Ferenc jegyző: A 10 millió Ft-ot meghaladó, áthúzódó hitel esetében is
kormányengedélyre van szükség. A támogatást megelőlegező hitel átminősítésére azonban
nincs meg a kormányengedély.
Magyar Tibor képviselő: Azzal a feltétellel fogadja el a Testület a hitel átminősítését, ha
megérkezik ahhoz a kormányengedély?
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A kormányengedély iránti kérelmet legkésőbb március
hónapban kellett volna benyújtani. Akkor még nem tudhatták, hogy ezt a hitelt nem fogják
tudni visszafizetni.
Rajos István alpolgármester: A tavalyi évhez hasonlóan kerül most átütemezésre a hitel,
akkor sem tudtak előre kormányengedélyt kérni hozzá.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat által összeállított és az Alföld - Faktoring Zrt. felé benyújtandó - HRT029/2014. számon megkötött kölcsönszerződés futamidejének meghosszabbítására vonatkozó
- kérelmet hagyja jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
244/2015. (XII.9.) Kt. sz. határozat
Támogatást megelőlegező hitel átminősítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat által összeállított és az Alföld Faktoring Zrt. felé benyújtandó - HRT-029/2014. számon megkötött kölcsönszerződés
futamidejének meghosszabbítására vonatkozó - kérelmet jóváhagyja.
Hitel végső lejárata:
2016. december 15.
Első tőketörlesztés:
2016. december 15.
Szerződésmódosítás díja:
50.000,-Ft
A Képviselő-testület hitelfedezeti biztosítékként
 elsődlegesen a hitel futamidejével érintett költségvetést,
 másodlagosan a forgalomképes ingatlanokra alapított jelzálogjog.
No
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
Építési telek
Telek
Szántó
Telek
Épület
Épület

Helyrajzi
szám
28/24
35/4
261/84
620/2
708/2
846

Forgalomképes ingatlanok
címe
Mezőhegyes, Munkácsy utca
Mezőhegyes, Posta utca 12.szám
Mezőhegyes, Lehár Ferenc utca
Mezőhegyes, István király utca
Mezőhegyes, Szent György tér
Mezőhegyes, Kossuth utca
15.szám

A Képviselő-testület vállalja, hogy a hitel tőkerész és járulékainak visszafizetését a 2016. évi
költségvetésében a hitel teljes futamideje alatt minden más fejlesztési célú kiadást
megelőzően megtervezi.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy Mezőhegyes Város Önkormányzatával szemben a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján
adósságrendezési eljárás nem indult.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kérelem benyújtásáról valamint a
szerződés megkötéséről.
Határidő: 2015. december
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülés keretében bejelentenivalója van, azt
tegye meg.
Kerekes György képviselő: Örömmel tájékoztatja a Testületet, hogy a Város- és
Környezetvédő Egyesület által – a Képviselő-testület támogatásával – világháborús
emlékművek és síremlékek felújítására benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. A
pályázaton elnyert támogatás összege 1,7 millió Ft. A projekt záró időpontja 2016. március
31. A támogatásnak köszönhetően ezen időpontig a két hősi halotti emlékmű, valamit a
temetői síremlékek rendbetétele megtörténik.
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület nevében gratulál a támogatás elnyeréséhez.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány kuratóriumi elnöke,
Hegedűs Zsuzsanna tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény lehetővé teszi, hogy a 2015-ös téli szünidő
idején az önkormányzatok a szünidei ingyenes étkeztetést biztosítsák, függetlenül attól, hogy
a törvény 2016. évben lép hatályba. Felmérést kellett készíteniük, hány olyan gyermek van,
aki igényelné a téli szünetben –munkanapokon – az ingyen étkezést. Hegedűs Zsuzsanna
jelezte, hogy az igényt a MÁK fele kell jelezni, az étkeztetés költségét a MÁK biztosítja. Az
önkormányzat elvégezte a felmérést, mely alapján benyújtották az igényt a MÁK Békés
Megyei Igazgatósága felé. A MÁK azonnal reagált az igényre, miszerint az idei évben erre a
célra nincs forrása, javasolta, forduljanak az Emberi Erőforrások Minisztériumához. Az
önkormányzat a tegnapi nap folyamán levélben kereste meg a Minisztériumot. Előfordulhat,
hogy nem kapnak erre a célra az idei évben támogatást. A felmérést elvégezték, a szülők
megkapták a tájékoztatást, miszerint lesz ingyenes étkezés, ezért amennyiben nem kapnak
támogatást, és panasszal fordulnak bármely képviselő felé, kéri, irányítsák Őket a
Polgármesteri Hivatal gyámügyi ügyintézőjéhez, vagy a jegyzőhöz.
Uj Zoltán képviselő:
önkormányzatot.

Fentiek

alapján

Hegedűs

Zsuzsanna

félretájékoztatta

az

Rajos István alpolgármester: Tájékoztatást kért a témát illetően a Békés Megyei
Kormányhivataltól, de érdemben Ők sem tudtak tájékoztatást adni róla, vélhetően téves volt
az információ. A Kormányhivatal is azt javasolta, hogy a Minisztériumtól kérjenek
állásfoglalást. Az alapítvány vélhetően azon önkormányzatokat kereste meg, akik a nyári
gyermekétkeztetési programban részt vesznek.
Uj Zoltán képviselő: Milyen formában tájékoztatta az alapítvány az önkormányzatot erről a
lehetőségről?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az alapítvány részéről a felhívás e-mail-en érkezett. A 2016.
január 1-jétől hatályos jogszabály értelmében az önkormányzatoknak kötelezően biztosítaniuk
kell a szünidei ingyenes étkeztetést. Az elnök asszony tájékoztatása szerint azonban már az
idei évben is lehetőség van arra, hogy erre a célra az önkormányzatok támogatást
igényeljenek.
Mitykó Zsolt polgármester: 2016. évtől kötelező érvényű lesz a szünidei étkeztetés, jelenleg
a felmérést kellett elkészíteni, vélhetően azért, hogy hozzávetőlegesen mekkora költséget fog
ez a jövőre nézve jelenteni.
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Uj Zoltán képviselő: Hány gyermeket érintene Mezőhegyesen a szünidei ingyenes étkezés?
Szentmihályi Ferenc jegyző: 132 főt.
Jeszenka Zoltán képviselő: Kellemetlen lesz, ha esetlegesen mégsem kap az önkormányzat
támogatást azok után, hogy a szülőket tájékoztatták.
Arról kér a polgármester úrtól tájékoztatást, hogy 2015. évben megrendezésre kerül-e a
Mindenki Karácsonya elnevezésű rendezvény.
Mitykó Zsolt polgármester: Malya András, a Mezőhegyes Városért Közalapítvány
kuratóriumának elnöke felmérte, van-e érdeklődés a vállalkozók körében a rendezvény
támogatására. Mivel csekély volt az érdeklődés, így arra a döntésre jutottak, hogy az idei
évben sem kerül sor a Mindenki Karácsonya elnevezésű rendezvényre. A következő évtől a
város vezetésének kell elgondolkoznia azon, hogy az önkormányzat szervezésében rendezi
meg a karácsonyi ünnepséget.
Jeszenka Zoltán képviselő: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság a
rendezvénykeretbe beépített egy meghatározott összeget a Mindenki Karácsonya
rendezvényre. Sajnálatos módon arra már 2014. évben sem került sor.
Uj Zoltán képviselő: Információja szerint nem minden vállalkozót keresett meg az elnök úr.
Elképzelhető, ha Ő keresi fel a vállalkozókat, úgy a vállalkozók jelentős része támogatta
volna az kezdeményezést.
Mitykó Zsolt polgármester: Vélhetően az ismeretségi körében lévő vállalkozókat,
vállalkozásokat kereste meg, akik az idei évben nem vállalták a támogatás nyújtását, és a
szervezést.
Rajos István alpolgármester: Információk szerint a közalapítvány arra várt, hogy a
polgármester jelezze részére, a rendezvényt megszervezhetik. Érdeklődött a polgármesternél,
hogy ez az információ eljutott-e hozzá. Polgármester úr felhívta Malya András urat, aki úgy
nyilatkozott, hogy nincs nagy hajlandóság a rendezvény megszervezésére, azt nem tudja
elindítani, mindezek mellett Ő nem is lesz a városban ezen időszak alatt, de, amennyiben az
önkormányzat biztosítja a plusz forrást, úgy elképzelhető, hogy meg lehetne szervezni. Az a
vállalkozói kör, amelyet Malya úr megkeresett, nem tud anyagi forrást biztosítani. Fentiek
okán a közalapítvány nem kívánja megszervezni a Mindenki Karácsonya rendezvényt.
Uj Zoltán képviselő: Vélhetően a Közalapítvány arra fog hivatkozni – a rendezvény
elmaradása okán – hogy a Testület nem kereste Őt a megszervezést illetően, a Testület lesz a
felelős azért, hogy az idei évben sem kerül sor a rendezvényre. Át kell gondolni, hogy a
jövőben mely rendezvényt, kinek a szervezésében bonyolítják le. Példaként említi, hogy az Év
Tanulója díjat is az idei évben a Testület támogatta, holott az a Közalapítvány nevében lett
átadva. A jövő évre tekintettel jobban, és időben át kellene gondolni a rendezvény
megszervezését. Amennyiben nincs elegendő anyagi kapacitás a korábbiakhoz hasonlóan
megszervezni, úgy egy egytálétellel lehetne megvendégelni a város lakosságát. Ebben az
esetben nem állna fenn az a probléma, hogy egyesek tömegével viszik el az adományt. Ő
támogatta volna a rendezvényt, ha megkeresik, tekintettel arra, hogy a korábbi években nagy
sikere volt.
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Rajos István alpolgármester: Adott a lehetőség arra, hogy a Testület elképzelései alapján
szervezze meg az önkormányzat jövő évtől a rendezvényt.
Magyar Tibor képviselő: Tudomása szerint van pénze a közalapítványnak, tehát arra nem
hivatkozhat, hogy anyagi nehézségek okán nem tudja megszervezni a rendezvényt.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: Az alapítvány pénze le van kötve,
ahhoz nem tud hozzáférni.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben pénzügyi nehézségei vannak a közalapítványnak, ami
veszélyezteti a működését, akkor azt a lekötött összeget felhasználhatja.
Kerekes György képviselő: A Testület nem szólhat bele a közalapítvány gazdálkodásába.
Magyar Tibor képviselő: Kivéve abban az esetben, ha tisztújítás történik a közalapítvány
kuratóriumában, vagy akkor, ha esetlegesen a megszüntetéséről kell dönteni.
Uj Zoltán képviselő: Nem tudja elképzelni, hogy a vállalkozók ne járulnának hozzá egy
nemes cél érdekében szervezett rendezvényhez.
Rajos István alpolgármester: Amennyiben a jövőre nézve a Testület felvállalja a
rendezvény megszervezését, úgy hangsúlyozni kell, hogy az a Testület rendezvénye és nem a
Közalapítványé. Ezt jövőre érdemes átgondolni.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel a rendkívüli nyílt ülésen további bejelentést nem tettek a
jelenlévők, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Jeszenka Zoltán és Kerekes György
képviselőket. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –755 órakor – berekesztette.

K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Jeszenka Zoltán
Kerekes György
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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