Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
1/R/2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2016. január 15. napján – 1030 órai kezdettel
– a Centrál épület Gluzek Gyula tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Mitykó Zsolt polgármester, Rajos István alpolgármester, Jeszenka
Zoltán, Kerekes György, Magyar Tibor, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta képviselők
Távol: Deli Zoltán, Krcsméri Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető, Kolozsi József műszaki csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, Magyar Tibor
képviselő úr később érkezik, Deli Zoltán és Krcsméri Tibor képviselők nem tudnak jelen lenni
az ülésen.
Javaslatot tesz a meghívóban kiküldött napirendek megvitatására:
1. Autómosó kialakítása a volt piactér területén
2. A.S.A. Kft. kérelme bérleti díj elengedéséről
3. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezőhegyesen kihelyezett készülékei utáni
hozzájárulás megfizetésének vállalása
Bejelentések
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 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: Autómosó kialakítása a volt piactér területén
Mitykó Zsolt polgármester: Korábbi ülésen tárgyalta a Testület a BiLine Szerviz Kft. által
létesítendő autómosó kérdését. A Testület felkérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg a BiLine Szerviz Kft-vel történő együttműködés jogi feltételeit, az esetlegesen létrehozandó közös
cégben történő részvétel lehetőségeire dolgozzon ki javaslatokat, majd azokat terjessze a
Testület elé. Abonyi Zoltán, a Kft. ügyvezetője vázlattervet, illetve költségbecslést
készíttetett. A Mezőhegyes 790/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra tervezett autómosó
beruházás körülbelül 100 millió Ft-ot ölelne fel. Az önkormányzat az ingatlan értékével,
valamint hozzávetőlegesen 1,5-2 millió Ft értékű munka- és anyagköltséggel tudna részt
vállalni a közös cégben, ami igen alacsony tulajdoni hányadot, kevés hasznot jelentene. A
tulajdoni részarányt csak tőke bevitelével lehetne növelni, amelyre az önkormányzatnak nincs
kellő anyagi fedezete. A másik lehetőség az, hogy az ingatlant értékesíti a Testület a Kft.
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részére, ebben az esetben nem venne részt a közös cégben. Vélhetően az iparűzési adóból
nagyobb bevételre tenne szert az önkormányzat, mint a közös cégben történő
szerepvállalással. Kéri a véleményeket arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat részt
vegyen-e a közös cégben, vagy az ingatlan értékesítése mellett döntsön.
Uj Zoltán képviselő: Rendkívül komoly beruházás megvalósítását tervezi a Kft. A környező
településeken lévő autómosók lényegesen kevesebb összegből valósultak meg. Fele ekkora
költségvetésű beruházásban sem tudna az önkormányzat részt vállalni, tekintettel arra, hogy
nincs meg a kellő anyagi fedezete.
Mitykó Zsolt polgármester: A Kft. által megvalósítandó autómosó rendszerrel
kapcsolatosan tárgyalást folytattak azzal a céggel is, amely a berendezéseket biztosítaná. Az
Ő becslésük szerint 80 millió Ft-ot ölelne fel csak az autómosó berendezés.
Rajos István alpolgármester: A tárgyalások alkalmával Abonyi Zoltán úr kihangsúlyozta,
hogy Ő egy komoly beruházást kíván megvalósítani. A környékben vannak olyan autómosók,
amelyeket gyorsan, viszonylag kis költségből valósítottak meg, de kihasználatlan, mert nem
megfelelő a hatékonysága. Abonyi úr nem ilyen beruházást szeretne. Olyan beruházást
valósítana meg, amelyet a későbbiekben esetlegesen még bővíteni is tudna, mint például
mobilkút, pihenőhely, szálláshely kialakításával.
Uj Zoltán képviselő: Mi lesz a fennmaradó területtel?
Rajos István alpolgármester:
önkormányzattól.

Abonyi

úr

az

egész

területet

megvásárolná

az

Uj Zoltán képviselő: Mekkora az érintett ingatlan?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: 3 613 m2.
Uj Zoltán képviselő: Hozzávetőlegesen mekkora értéket képvisel?
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Körülbelül – 800,- Ft/m2 – 3 millió Ft. A Testület az
értékbecslő által megállapított értéknél magasabb összeget meghatározhat, de kevesebbet
nem. Amennyiben a Testület úgy dönt, hogy értékbecslést készíttet, úgy az – vélhetően – a
januári rendes ülésen napirendre kerülhet.
Mitykó Zsolt polgármester: További tárgyalást kell folytatni a Kft-vel annak érdekében,
hogy az autómosó beruházást illetően az önkormányzat az általa gyártott térburkoló kő
értékesítésével bevételre tehessen szert.
Rajos István alpolgármester: Meg kell vizsgálni, hogy az autómosó építési beruházásaihoz
az önkormányzat milyen szolgáltatást tudna nyújtani, esetlegesen ebből is bevételre tehetnek
szert.
Kerekes György képviselő: Támogatja az elképzelést. Fontos, hogy ne akadályozzák a
beruházás megvalósítását. Mivel az önkormányzat nem rendelkezik kellő anyagi forrással
ahhoz, hogy közös céget alapítson, javasolja, az ingatlan értékesítése mellett döntsön a
Testület. Az iparűzési adó szempontjából az önkormányzat érdeke, hogy hosszú távon
működjön a rendszer. Törekedni kell arra, hogy a Kft. kötelezettséget vállaljon a tekintetben,
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hogy Mezőhegyesre fizeti a jövőben is az iparűzési adóját, mivel ez a beruházás
Mezőhegyesen termeli a cég bevételét.
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzat a Kft-vel egy rendkívül jó kapcsolatot
épített ki, mindezt jól mutatja, hogy a Kft. Mezőhegyesen létesített telephelyet, és abból a
tevékenységéből származó bevétele után is Mezőhegyesre fizeti az iparűzési adóját.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Véleménye szerint az önkormányzatnak csak hasznára
válhat ez a beruházás, és pozitívum, hogy újabb beruházással gyarapodik a város.
Mitykó Zsolt polgármester: Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik kellő
anyagi forrással ahhoz, hogy közös céget alapítson, javasolja, az ingatlan értékesítése mellett
döntsön a Testület. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, 790/1 hrsz-ú ingatlan
értékesítését határozza el, mely érdekében kérje fel a polgármestert, hogy készíttessen
értékbecslést az ingatlanról és az értékbecslést az eladási ár meghatározása céljából terjessze a
Képviselő-testület elé, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
1/2016.(I.15.) kt. sz. határozat
A 790/1 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes,
790/1 hrsz-ú ingatlan értékesítését határozza el. Ennek érdekében felkéri a polgármestert,
hogy készíttessen értékbecslést az ingatlanról és az értékbecslést az eladási ár meghatározása
céljából terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. január 31.
2. napirendi pont: A.S.A. Kft. kérelme bérleti díj elengedéséről
Mitykó Zsolt polgármester: Az A.S.A. Köztisztasági Kft. 2015. év augusztus hónapban
kérte első ízben, hogy az önkormányzat tekintsen el az általa fizetendő bérleti díjtól,
tekintettel arra, hogy a hulladékátrakó állomás 2014. március 1-je óta nem üzemel. A Testület
– a 2015. szeptember 8-ai rendkívüli ülésén – úgy határozott, hogy a Kft. ezen kérésének nem
ad helyt. A Kft. visszaküldte az önkormányzat bérleti díjról szóló számláját, és tájékoztatták,
hogy megkezdik a felépítmények elbontását. Ezt követően személyes megbeszélést folytattak
a Kft. képviselőivel, kérték, várjanak még az elbontással, igyekeznek megoldást találni a telep
hasznosítására. A Kft. több piaci szereplőt is megkeresett a telep üzemeltetése érdekében,
több ízben tárgyalt a DAREH Önkormányzati Társulással is, mivel esetükben elhúzódik a
projekt bevezetése, nincs konkrét ígéret a Társulás részéről. A Kft. felajánlotta megvételre a
telep teljes infrastruktúráját, gépészeti berendezéseit 15 millió Ft + ÁFA összegért, emellett
kéri a bérleti díj 2016. január 1-jétől történő elengedését. Amennyiben nem sikerül számukra
elfogadható megoldást találni, úgy megkezdik az átrakó állomás felszámolását.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A DAREH Önkormányzati Társulásnál elhúzódik a
hulladékgazdálkodási projekt bevezetése. Akkor tudják megkezdeni az esetleges átvételről
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szóló tárgyalásokat, amikor megalakul az új gazdasági társaság. Amennyiben a Kft. nem tudja
értékesíteni a felépítményt, úgy megkezdi annak elbontását. Amennyiben lenne olyan cég, aki
hasznosítani tudná a telepet, elképzelhető, hogy munkahelyet is teremtene. Az önkormányzat
egy meghatározott összegű bérleti díjtól elesne, de hosszú távon az lenne jó, ha a telepet
tovább hasznosítaná akár a DAREH, akár bármely más cég.
Uj Zoltán képviselő: Az ingatlan, amelyen a telep üzemelt, az önkormányzat tulajdona?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen.
Zsóriné Kovács Márta képviselő távozott a rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Távozása
nem befolyásolta a Testület határozatképességét.
Uj Zoltán képviselő: Az önkormányzat nincs abban az anyagi helyzetben, hogy megvásárolja
a felépítményt és a berendezéseket. Korábban volt olyan vállalkozó ismerőse, akit érdekelt a
telep, az ott található felépítménnyel, berendezésekkel. A Kft. által ajánlott 15 millió Ft –
figyelembe véve, hogy az átrakó állomást nemrégiben felújították – rendkívül kedvező ár.
Javasolja, kérjék meg a Kft-t, hogy várjon az elbontással, addig, amíg megoldást nem találnak
a telep hasznosítására, esetlegesen fel tudnák ajánlani vállalkozásoknak, vállalkozóknak. Ő is
felveszi a kapcsolatot azzal a vállalkozóval, aki korábban érdeklődött a telep iránt. Nem
kizárt, hogy sikerrel járnak, figyelemmel arra, hogy egy ehhez hasonló infrastruktúra kiépítése
az ajánlatnál lényegesen nagyobb költséget igényelne. Amennyiben bármely cég lehetőséget
lát a telep hasznosítására, úgy az önkormányzat bevételre tehet szert az ingatlan esetleges
értékesítéséből.
Mitykó Zsolt polgármester: A hulladékgazdálkodási törvény változása okán a Kft. rendkívül
nehéz helyzetbe került, a körülbelül 80 telephelyéből egyet tudott megtartani, így ezzel
magyarázható a felajánlott, rendkívül kedvező értékesítési ár.
Uj Zoltán képviselő: Javasolja, hogy a Testület 2016. január 1-jétől határozatlan időre
tekintsen el a bérleti díj Kft. részéről történő megfizetésétől.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az A.S.A. Köztisztasági Kft. kérésének, melyben
Mezőhegyes Város Önkormányzata, mint bérbeadó és az A.S.A. Köztisztasági Kft., mint
bérlő között létrejött bérleti szerződés szerinti bérleti díj 2016. január 1. napjától határozatlan
időre történő elengedését kéri, adjon helyt, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
2/2016.(I.15.) Kt. számú határozat
A.S.A. Kft. kérelme bérleti díj elengedéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az A.S.A. Köztisztasági Kft. (6800
Hódmezővásárhely, Maroslelei út 01957/1 hrsz.) kérésének, melyben Mezőhegyes Város
Önkormányzata, mint bérbeadó és az A.S.A. Köztisztasági Kft., mint bérlő között létrejött
bérleti szerződés szerinti bérleti díj 2016. január 1. napjától határozatlan időre történő
elengedését kéri, helyt ad.
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Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az A.S.A. Köztisztasági Kft-t.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. január 31.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek a Kft. ajánlatával kapcsolatosan további kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg.
Kerekes György képviselő: Javasolja, hogy a II/A.) határozati javaslatot fogadja el a Testület
annyi kiegészítéssel, jelezzék a Kft. felé, hogy amennyiben megoldást találnak a telep
hasznosítására, úgy a Testület újra napirendre tűzi a témát, és nyilatkozik esetleges vételi
szándékáról. Előfordulhat, hogy az önkormányzat talál olyan befektetőt, aki esetlegesen
bérelné a telepet, ezért tartsák fenn annak lehetőségét, hogy az önkormányzat a későbbiekben
megvásárolja a felépítményt.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Javasolja, nyilatkozzon a Testület a Kft. irányába, hogy jelen
helyzetben nem kívánja megvásárolni a felkínált infrastruktúrát és gépészeti berendezést.
Ellenben továbbra is egyeztetnek annak érdekében, hogy hasznosításra kerüljön a telep,
elképzelhető, hogy a DAREH Önkormányzati Társulásnál is rövid időn belül változás
következik be. Nem vetik el annak lehetőségét, hogy a későbbiekben megtörténjen az
értékesítés.
Rajos István alpolgármester: A fentiek értelmében javasolja, a határozati javaslatot
annyiban egészítsék ki, hogy a Testület „jelenleg” nem kívánja megvásárolni a teljes
infrastruktúrát és gépészeti berendezéseket.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az A.S.A.
Köztisztasági Kft. által 15.000.000,- Ft + ÁFA áron megvásárlásra felkínált mezőhegyesi
átrakóállomáson kiépített teljes infrastruktúrát és gépészeti berendezéseket jelenleg ne
vásárolja meg, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
3/2016.(I.15.) Kt. számú határozat
Az A.S.A. Köztisztasági Kft. által az átrakóállomáson kiépített infrastruktúra és
gépészeti berendezések megvásárlásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az A.S.A. Köztisztasági Kft. (6800
Hódmezővásárhely, Maroslelei út 01957/1 hrsz.) által 15.000.000,- Ft + ÁFA áron
megvásárlásra felkínált mezőhegyesi átrakóállomáson (Mezőhegyes, 23/7 hrsz.) kiépített
teljes infrastruktúrát és gépészeti berendezéseket jelenleg nem kívánja megvásárolni.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az A.S.A. Köztisztasági Kft-t.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2016. január 31.
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3. napirendi pont: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezőhegyesen kihelyezett
készülékei utáni hozzájárulás megfizetésének vállalása
Mitykó Zsolt polgármester: A Dél-békési Kistérség Többcélú Társulás keretein belül
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást vesz igénybe az önkormányzat. Mezőhegyesre 8
készüléket helyeztek ki, amelyek biztonságos működtetéséhez – a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által biztosított forráson túl – hozzájárulás szükséges. Az
ellátottaknak a készülékekre a jövőben is szükségük van. 2015. évben 6.000,- Ft hozzájárulást
fizetett az önkormányzat készülékenként. 2016. évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztonságos működtetéséhez 7.500,- Ft/készülék/év hozzájárulás fizetése szükséges.
Magyar Tibor képviselő megérkezett a rendkívüli testületi ülésre.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Mezőhegyesre 8 készüléket helyeztek ki, melyeket 9 ellátott
vesz igénybe. Egy készüléket egy házaspár használ, tőlük eltekintve az érintettek
egyedülállóak, betegek, mozgáskorlátozottak, ennél fogva indokolt részükre a készülékek
biztosítása.
Uj Zoltán képviselő: Tekintettel arra, hogy a készülékek kihelyezése indokolt, javasolja a
készülékenkénti 7.500,- Ft/év hozzájárulás megfizetését.
Magyar Tibor képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és
Egészségügyi Bizottság is foglalkozott a kérdéssel. A bizottság indokoltnak ítéli meg a
készülékek biztosítását, javasolja a hozzájárulás megfizetését.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, egyéb javaslata van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, egyéb javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretein belül,
Medgyesegyháza város gesztorságával működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosítása érdekében vállalja a Mezőhegyesre kihelyezett 8 darab készülék utáni 7.500,Ft/készülék/év hozzájárulás megfizetését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
4/2016.(I.15.) kt. sz. határozat
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Mezőhegyesen kihelyezett készülékei utáni
hozzájárulás megfizetésének vállalása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása keretein
belül, Medgyesegyháza város gesztorságával működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosítása érdekében vállalja a Mezőhegyesre kihelyezett 8 darab készülék utáni hozzájárulás
megfizetését (7.500.-Ft/készülék/év).
A hozzájárulás fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének dologi kiadások
előirányzata.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa döntéséről Medgyesegyháza Város Polgármesterét.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a döntés közlésére: haladéktalanul
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Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Bejelentések
Kerekes György képviselő: Körülbelül 10 éve a Város- és Környezetvédő Egyesület
kezdeményezésére felajánlások, támogatások által megvalósult mindhárom templom
megvilágítása. A kivitelezési munkálatokat a Démász Zrt. végezte, a berendezések – 5 db – az
Egyesület vagyonleltárában szerepelnek. Az Egyesület szeretné ezeket a világító
berendezéseket térítésmentesen felajánlani az önkormányzat részére. Zsótér Mihály
energetikai szakértő, vállalkozó vállalta, hogy a világító berendezéseket leellenőrzi, a
hibásakat megjavítja, azokat használatra alkalmassá teszi.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Város- és Környezetvédő Egyesületnek írásos formában kell
felajánlania a világító berendezéseket. Amennyiben a Testület úgy határoz, hogy elfogadja a
felajánlást, úgy az önkormányzat tulajdonába kerülnek és a jövőben az önkormányzat
működteti azokat. Amennyiben az átadás-átvétel megtörténik, az önkormányzat egyeztet a
Démász Zrt-vel a világító berendezések működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatosan.
Javasolja, hogy az egyesület adja be írásos kérelmét, melyet akár a januári rendes ülésen
megtárgyalhat a Testület.
Uj Zoltán képviselő: Üzemeltetés esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy energiatakarékos
lámpákkal szereljék fel a lámpatesteket.
Kerekes György képviselő: Zsótér Mihály úr vállalta a világítóberendezések ellenőrzését,
vélhetően erre is figyelemmel lesz.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a további bejelentéseket.
Magyar Tibor képviselő: Azzal a kéréssel fordul a polgármester úrhoz, és a Polgármesteri
Hivatalhoz, hogy a rendkívüli ülések időpontját úgy határozzák meg, hogy azon a Testület
tagjai lehetőleg maradéktalanul jelen tudjanak lenni. Vitathatatlan, hogy vannak olyan
kérdések, megkeresések, amelyekről rövid időn belül kell döntenie a Testületnek, azonnal
össze kell hívni az ülést. Vannak olyan fajsúlyú kérdések, amelyeket illetően fontos a Testület
valamennyi tagja véleményének kikérése. Egy adott döntés a Testület döntése, azzal nem
feltétlenül ért egyet minden képviselő, és utólag nem vizsgálják, hogy az adott döntésnél mely
képviselő volt jelen. Jelen ülés 1. napirendi témája is – véleménye szerint – olyan jelentőségű,
amelyet illetően fontos lehet az egyes képviselők véleménye. Az egyes témákat illetően nem
ismeri a képviselők véleményét, hozzászólásait, így a lakosságot a kellő információ hiányában
nem tudja megfelelően tájékoztatni.
Mitykó Zsolt polgármester: A jövőben figyelembe veszik a kérést, igyekeznek olyan
időpontot meghatározni, amely a képviselők többségének megfelel. Tekintettel arra, hogy
Magyar képviselő úr nem volt jelen az 1. és 2. napirendi pont tárgyalásánál, felkéri
Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a képviselő urat a döntésekről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az autómosó kialakításának lehetősége témájában a Testület
úgy döntött, hogy értékbecslést készíttet arról az önkormányzati tulajdonú ingatlanról,
amelyre az autómosót tervezik. Az előterjesztésben ismertetett adatokra alapozva a Testület
nem látja esélyét annak, hogy közös céget hozzon létre Abonyi Zoltán úrral. A téma a január
27-ei rendes ülésen ismét megvitatásra kerül, az ingatlan értékesítéséről az értékbecslés
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függvényében dönt a Testület. Magyar képviselő úrnak a rendkívüli testületi ülések
időpontjával kapcsolatos kérésére reagálva elmondja, hogy igyekeznek figyelemmel lenni a
képviselők időbeosztására, de gyakran előfordul, hogy egy-egy témában rendkívül rövid időn
belül kell összehívni a Testületet. Mindemellett sajnos a képviselők időbeosztása is igen
eltérő. A mai ülésre elsősorban a 3. napirendi pont fontosságára tekintettel került sor.
Mitykó Zsolt polgármester: Mivel az ülésen további bejelentenivaló nem volt, jegyzőkönyvhitelesítőknek felkérte Jeszenka Zoltán és Kerekes György képviselőket. Megköszönte az
ülésen való részvételt, és az ülést –1105 órakor – berekesztette.

K. m. f.

Mitykó Zsolt
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Jeszenka Zoltán
Kerekes György
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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