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

2/R/2018.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. január 19. napján – 730 órai kezdettel –
a Centrál épület Kozma Ferenc dísztermében 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, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Kolozsi József műszakivárosfejlesztési csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Magyar Tibor, illetve Uj Zoltán képviselő urak jelezték későbbi érkezésüket.
Javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1. A 2018. évi közfoglalkoztatási programok tervezése
2. A tornaterem padlóburkolatának a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem
Felújítási Programjának pályázati keretéből történő felújításáról
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel más javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: A 2018. évi közfoglalkoztatási programok tervezése
Mitykó Zsolt polgármester: Az önkormányzat 2018. évben is részt kíván venni a
közfoglalkoztatási programban. A programok létszámának meghatározásakor, a tervezésnél
minden esetben figyelembe kellett venni az előző évi közmunka programok átlaglétszámát. A
korábbi évekhez hasonlóan több csoportban, 2018. március 1. napjától - 2019. február 28.
napjáig terjedő időszakra készült el a pályázat, amelyet a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának határidőre megküldtek. Az
alábbi programelemekre nyújtották be a pályázatot:
- Mezőgazdasági program: 14 fő összesen, ebből 2 fő munkairányító, 12 fő segédmunkás;
- Közút program: 20 fő összesen, ebből 2 fő munkairányító, 18 fő segédmunkás;
- Helyi sajátosságokra épülő program: 36 fő összesen, ebből 4 fő munkairányító, 8 fő
szakmunkás és 24 fő segédmunkás. Ebben a programban működik továbbra is a
lombseprű-gyártás illetve a porfestő üzem.
Annyiban kívánja kiegészíteni az írásos előterjesztést, hogy a mindösszesen 70 fő bér és
bérjellegű kiadásaira 81 millió Ft, míg a dologi kiadásokra 13 millió Ft támogatást
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igényelnek. Ezen túlmenően technikai módosítás okán a savanyítóüzem működtetése a
mezőgazdasági programból áthelyeződik a helyi sajátosságokra épülő programba. Kéri a
kérdéseket, véleményeket. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő: Mekkora összegű önerőre van szükség a programok
működtetéséhez?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az esetleges önerő pontos összege előzetesen nem ismert. Az
elmúlt évben keletkezett bevételt vissza kell forgatni a programba, amelyről pontos
elszámolást kell készíteni. Az önerő mértéke attól is függ, hogy a Foglalkoztatási Osztály
hogyan fogadja el az elszámolásokat. Véleménye szerint 1-2 millió Ft-nál nem lesz több az
önerő.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
nyújtson be pályázatot a Belügyminisztérium által támogatott 2018. évi járási startmunka
mintaprogramok közül a mezőgazdasági programra 14 fővel, a helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatásra 36 fővel, a belterületi közutak karbantartására 20 fővel, azzal, hogy a
támogatási kérelmek pozitív elbírálása esetén támogassa az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását, illetve a támogatási kérelmek pozitív elbírálása esetén
biztosítsa a programelemekhez szükséges önerőt, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
17/2018.(I.19.) Kt. sz. határozat
A 2018. évi startmunka és egyéb programokhoz kérelem benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közfoglalkoztatáshoz nyújtható
támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet alapján pályázatot nyújt be a
Belügyminisztérium által támogatott 2018. évi járási startmunka mintaprogramok közül az
alábbiakban részletezett programelemekre, tervek szerint mindösszesen 70 fővel:
- mezőgazdasági program 14 fővel,
- helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 36 fővel,
- belterületi közutak karbantartása 20 fővel.
A támogatási kérelmek pozitív elbírálása esetén támogatja az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását.
A Képviselő-testület a támogatási kérelmek pozitív elbírálása esetén biztosítja a
programelemekhez szükséges önerőt, ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy az önerő
összegét építse be az önkormányzat 2018. évi költségvetésének rendelet-tervezetébe.
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetének
előkészítése során a döntést vegye figyelembe.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2018. január 20.
Magyar Tibor képviselő megérkezett a rendkívüli képviselő-testületi ülésre.
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2. napirendi pont: A tornaterem padlóburkolatának a Magyar Kézilabda Szövetség
Országos Tornaterem Felújítási Programjának pályázati keretéből történő
felújításáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület elmúlt ülésen tárgyalta a Magyar Kézilabda
Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának pályázati felhívását. Arra az
álláspontra jutott a Testület, hogy megvizsgálják a pályázati feltételeket és amennyiben
minden feltétel adott a pályázat benyújtására, úgy jelen ülésen dönt a Testület arról, hogy
benyújtja-e a pályázatot, avagy sem. Az önkormányzat nem tudná teljes mértékben teljesíteni
a pályázati kiírás szerinti feltételeket, mert a vagyonkezelői jogokat átruházta a tankerületre.
Szentmihályi Ferenc jegyző úr személyesen tárgyalt a Békéscsabai Tankerületi Központtal
(továbbiakban: Tankerület). Felkéri a jegyző urat, tájékoztassa a Testületet a tankerület
álláspontjáról. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Szentmihályi Ferenc jegyző: A pályázat egyik alapfeltétele, hogy a pályázó – aki a kiírás
szerint lehet az ingatlan tulajdonosa, vagy a vagyonkezelője – a gazdagodás elismert összege
70 %-ának megfelelő értékben bérbe adja a tornatermet a Magyar Kézilabda Szövetségnek (a
továbbiakban: MKSZ). Ennek megfelelően a Tankerület nyújthatná be a pályázatot, tekintettel
arra, hogy az önkormányzat a vagyonkezelői jogokat átadta a tankerületnek, és a
vagyonkezelő jogosult az ingatlan bérbe, vagy használatba adására. A Tankerületnek azonban
a pályázathoz szükséges önerő nem szerepel a költségvetésében. Emellett az is gond, hogy az
iskolák működtetéséről szóló jogszabály nem teszi lehetővé azt, hogy a bérleti, vagy
használati jogot a tankerület továbbadja. Fentiek értelmében az önkormányzat nem nyújthatja
be a pályázatot. Ezen probléma kiküszöbölésére egyeztettek az MKSZ-szel, illetve megoldási
javaslatot reméltek a Kormány részéről. Megoldási javaslat a problémára egyik fél részéről
sem érkezett. Jelenleg a jogszabályi előírások nem teszik lehetővé a pályázat egyik fél
részéről történő benyújtását sem. Így sem a Tankerület, sem az önkormányzat nem
hibáztatható azért, mert nem kerül benyújtásra a pályázat. A Tankerület egyetért a tornaterem
felújításával, támogatná a pályázat önkormányzat részéről történő benyújtását. Amennyiben a
Testület mégis úgy dönt, hogy benyújtja a pályázatot, úgy a pályázati biztosítékot – amelyet a
pályázat benyújtásával egyidejűleg meg kell fizetni – a pályázat elutasítása esetén elveszítheti.
Uj Zoltán képviselő megérkezett a rendkívüli képviselő-testületi ülésre.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A tornaterem padlóburkolatának felújítására korábban is
igyekeztek minden lehetőséget megragadni. A korábban benyújtott pályázatok elutasításra
kerültek, így megvizsgálták annak lehetőségét, hogy saját forrásból fel lehetne-e újítani a
padlóburkolatot. Megkerestek egy erre a munkára alkalmas vállalkozást, amely a jövő hét
folyamán felméri a tornatermet és ajánlatot fog adni. Előzetes felmérések szerint a tornaterem
padlóburkolatának parkettás felújítását az MKSZ által kiírt pályázathoz szükséges önerő
összegéből – amelyet a Testület biztosított volna, ha benyújtja a pályázatot – meg lehetne
valósítani.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a pályázattal kapcsolatos kérdéseket, véleményeket.
Krcsméri Tibor képviselő: A Tankerület nem mondhat le a bérbe, vagy használatba adási
jogáról?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Jogszabály írta elő a vagyonkezelői jog önkormányzat részéről
történő átadását. Arra nincs lehetőség, hogy a Tankerület ezen jogot átruházza az
önkormányzatra.
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Kerekes György képviselő: A Tankerületnek lenne esélye a pályázat elnyerésére, ha a
költségvetésében meglenne az önerőhöz szükséges összeg?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A jogszabály nem teszi azt lehetővé, hogy a Tankerület bárki
részére továbbadja a bérleti jogot, így az MKSZ-nek sem. Mivel a Tankerület és az MKSZ
között – a pályázati előírás szerint – kötendő megállapodásnak jogi akadálya van, így a
Tankerületnek sincs lehetősége benyújtani a pályázatot.
Magyar Tibor képviselő: A pályázati kiírás áttanulmányozását követően megkezdődtek az
egyeztetések a Tankerülettel, és az MKSZ-szel is, tekintettel arra, hogy aggályosnak tartották
a kiírás azon feltételét, hogy a pályázó – aki lehet a tulajdonos, vagy a vagyonkezelő – a
gazdagodás elismert összege 70 %-ának megfelelő értékben bérbe adja a tornatermet az
MKSZ-nek, amelyet az MKSZ jogosult bérbe, vagy használatba adni, illetve a bérleti jogot
másra átruházni. A jogszabály egyértelműen kiköti, hogy a Tankerület a bérleti jogot másra
nem ruházhatja át. Folyamatos telefonos és személyes egyeztetések folytak annak érdekében,
hogy a pályázat valamilyen formában mégis benyújtásra kerülhessen. Sem a Tankerület, sem
az MKSZ nem vállalhat garanciát a szóbeli megállapodásra, így a problémát nem sikerült
megoldani. Az MKSZ a pályázat kiírásánál nem vette figyelembe az iskolák működtetésére
vonatkozó azon jogszabályi előírást, hogy a Tankerületek az ingatlan bérleti, és használati
jogát nem ruházhatják át másra. Ezen jogszabályi előírás miatt az országban nagyon sok
tankerület és önkormányzat hasonló problémával küzd, ezért nem nyújthatják be a pályázatot.
Javasolja, hogy a pályázatot – a fent elmondott indokokra hivatkozással – ne nyújtsa be a
Testület, tekintettel arra, hogy vélhetően a pályázatot a feltételek nem teljesítése miatt
elutasítanák és a pályázati biztosítékként befizetett összeget elveszítené az önkormányzat.
Javasolja továbbá, hogy ezen pályázat önerejére szánt összeg felhasználását ütemezzék át az
április hónapban a Mezőhegyesi Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya által benyújtandó
TAO pályázat önerejének biztosítására., melynek célja szintén a tornaterem felújítása lesz.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Elmúlt ülésen javaslatként hangzott el az önerő biztosításához
a folyószámla-hitelkeret megemelése. Az önerő összege vagy a Kozma Ferenc utca 11. szám
alatti ingatlan értékesítéséből befolyó bevételből, vagy a folyószámla-hitelből biztosítható, de
csak abban esetben, ha már konkrét döntés születik a pályázat benyújtásáról.
Mitykó Zsolt polgármester: A tornaterem felújítását nem csak és kizárólag a Kézilabda
Szakosztály edzéseinek megtartása okán szorgalmazzák, hanem a település teljes lakossága
sportolási lehetőségének biztosítása okán is. Igyekeznek minden lehetőséget megragadni a
tornaterem felújítására. Fontos, hogy bármilyen lehetőség adódik, arról tájékoztatják a
Testületet, hiszen testületi döntés szükséges akár a TAO pályázaton keresztül történő, akár a
saját erőből történő felújítás esetén is.
Rajos István alpolgármester: Mindent megtettek annak érdekében, hogy az MKSZ pályázati
kiírásán keresztül támogatást nyerjenek a tornaterem felújítására. Mind az MKSZ-szel, mind a
Tankerülettel történő egyeztetés dokumentálásra került, így elmondható, hogy sem az
önkormányzat, sem a Tankerület nem hibáztatható azért, mert nem indulnak a pályázaton. A
pályázati kiírás olyan feltételeket tartalmaz, amelyet jogilag sem az önkormányzat, sem a
Tankerület nem tud teljesíteni.
Magyar Tibor képviselő elhagyta az üléstermet. Távolléte nem befolyásolta a Testület
határozatképességét.
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Uj Zoltán képviselő: Amennyiben a jegyző úr által említett kivitelező kedvező ajánlatot ad a
tornaterem felújítására, és a Testület ez alapján úgy dönt, hogy saját erőből valósítja meg a
felújítást, úgy rendkívül körültekintően járjanak el a tekintetben, hogy a kivitelező minőségi
munkát végezzen, és a munkájára garanciát vállaljon. Számára kétséges, hogy 15 millió Ftból egy ekkora méretű tornatermet fel lehet-e újítani. A jelenlegi padlóburkolat 1983-ban
készült, kiváló minőségben, hiszen azóta csak kisebb felújításokra volt szükség, annak
ellenére, hogy folyamatosan használják.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Természetesen erre figyelni fognak. Az egyik árajánlatra
felkérendő cég lényegében ugyanaz, mint az 1983-as kivitelező volt.
Mitykó Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a Testület ne éljen az MKSZ Országos
Tornaterem Felújítási Programja keretében kiírt pályázati lehetőséggel. Kéri, akinek további
kérdése, észrevétele, más javaslata van a pályázattal kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a 721 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon lévő Városi Sportcsarnok
padlóburkolatának a felújítására irányuló, a Magyar Kézilabda Szövetség Országos
Tornaterem Felújítási Programjának keretében meghirdetett pályázaton ne vegyen részt,
tekintettel arra, hogy a kiírási feltételeknek nem tud megfelelni, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
18/2018. (I.19.) Kt. számú határozata
A tornaterem padlóburkolatának a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem
Felújítási Programjának pályázati keretéből történő felújításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy – mivel a kiírási feltételeknek
nem tud megfelelni – a 721 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon lévő Városi
Sportcsarnok padlóburkolatának a felújítására irányuló, a Magyar Kézilabda Szövetség
Országos Tornaterem Felújítási Programjának keretében meghirdetett pályázaton nem kíván
részt venni.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület által az önkormányzat II. számú körzetének, a
Mezőhegyes 46. major, 47. major, 52. major és 57. major területén ellátandó tanyagondnoki
álláshely betöltésére kiírt pályázat beadási határideje 2018. január 20. A mai napig kettő
pályázat érkezett. 2018. január 25. napján mutatkozhatnak be az érintett majorok lakói előtt a
tanyagondnoki álláshelyre pályázók.
2018. január 25. napján 15 órai kezdettel lakossági fórum keretében ismertetik az Integrált
Településfejlesztési Stratégia átdolgozott, módosított, véglegesített munkaanyagát, majd azt a
Testületnek a 2018. január 26.-ai ülésén kell elfogadnia. 2018. január 25.-én a lakossági
fórum után kerül sor az idei közmeghallgatásra.
A Testület az elmúlt ülésen döntött a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 kódszámú, „A
foglakoztatás és az életminőség javítása Mezőhegyesen” elnevezésű, I. számú óvodai
telephely felújítására irányuló, illetve a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 kódszámú
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű, a Hild J. u.
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5. szám alatti egészségház kialakítására irányuló nyertes pályázat ajánlattételi felhívásának
elfogadásáról, a közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint az ajánlatkérésről. 2018.
január 22. napján kerül sor az ajánlatok felbontására. A Testületnek a bontást követően, a
2018. január 26.-ai rendkívüli testületi ülésen meg kell hoznia az eljárást lezáró döntést.
Ugyanezen rendkívüli ülés keretében tárgyalja a Testület a Helyi Építési Szabályzat
módosítását.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az Integrált Településfejlesztési Stratégiát a TOP-521
kódszámú „Mezőhegyes összefog - komplex program a társadalmi befogadásért” című
pályázat keretében kellett elkészíteni. Az ITS elkészíttetése és elfogadása miatt mérföldkő
módosítást kellett kérni, amelynek módosított határideje 2018. január 31. E határidőnek
megfelelően szükséges tárgyalni és elfogadni az ITS-t a rendkívüli testületi ülésen, hogy a
mérföldkő előírásainak meg tudjanak felelni.
Magyar Tibor képviselő visszatért az ülésterembe.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg.
Uj Zoltán képviselő: Megítélése szerint célravezetőbb megvalósítani az ÁMK tornatermE
padlóburkolatának komplett felújítását a 2018. évi TAO pályázati program keretében. A TAO
pályázat megfelelő előkészítését olyan céggel végeztetnék el, amely kellő tapasztalattal és
kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ezáltal garantálható a támogatás elnyerése. Az említett cég
– szükség esetén – kapcsolatrendszerét felhasználva segítséget nyújt olyan vállalatok
felkutatásában, amelyek biztosíthatják a hiányzó összegek előteremtését. A Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. jelezte, hogy 2019. évtől már nem tud akkora mértékű TAO
támogatást nyújtani, mint a korábbi években.
A Mezőhegyesi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya által benyújtott TAO pályázat pozitív
elbírálásban részesült, amellyel kapcsolatban mind a Magyar Labdarúgó Szövetség, mind a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részéről megérkezett a támogatás az egyesület
számlájára. A Képviselő-testület korábban döntött arról, hogy biztosítja a pályázat
benyújtásához és a Városi Sporttelep fejlesztésének megvalósításához szükséges 20 millió Ft
önerőt. Mindaddig, amíg az önerő összege meg nem érkezik az önkormányzattól az MSE
számlájára, semmiféle fejlesztést, felújítási munkát nem kezdhet meg az egyesület. Arra van-e
lehetőség, hogy az MKSZ pályázata kapcsán említett 15 millió Ft-ot – mely összeg a
folyószámla-hitelkeret megemelésével került volna kifizetésre – átcsoportosítsák a Labdarúgó
Szakosztály TAO pályázatának önerejére? Amennyiben helyt adna a kérésnek a Testület, úgy
a pályázatban részletezett felújításokat meg tudná kezdeni az egyesület. A legfontosabb és
legsürgetőbb felújítási munka az öltözőket érintené. Május hónapban egy nagyszabású
rendezvényre kerül sor a sporttelep területén, amelyet a már felújított ingatlanon szeretnének
megszervezni. Addig nem vállal felelősséget a szerződés aláírására, amíg nem garantált az
önkormányzat által vállalt önerő kifizetése. Amennyiben bármilyen probléma adódik a
támogatás elszámolásával kapcsolatosan, úgy minden támogatást egy éven belül vissza kell
fizetni. Ilyen probléma lehet, hogy nem kerül befizetésre a vállalt önerő összege.
Mitykó Zsolt polgármester: A Kozma Ferenc utca 11. szám alatti Kantár ingatlan
értékesítése és a vételár kifizetése kapcsán egyeztetett a Békés Megyei Kormányhivatal
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályának főosztályvezetőjével. A főosztályvezető
tájékoztatása szerint ezekben a napokban készülnek el az értékesítési eljárás lebonyolításához
szükséges dokumentumok. A vételár kiegyenlítéséhez szükséges pénzösszeg a Békés Megyei
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Kormányhivatal rendelkezésére áll, a dokumentumok aláírását követően kerülhet sor a vételár
átutalására, vélhetően február vagy március hónapban.
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben a Kantár vételárának kiegyenlítése február hónapban meg
fog történni, úgy nem lesz akadálya a pályázati önerő kifizetésének.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Időközben elindította a
folyószámla-hitelkeret megemelésére irányuló eljárást, már csak a testületi hozzájárulás
szükséges hozzá. Amennyiben garantált, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal rövid időn
belül kifizeti az ingatlan vételárát, úgy a folyószámla-hitelkeret megemelésére irányuló eljárás
megindítását visszavonja.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Javasolja, hogy a folyószámla-hitelkeret megemelésére
irányuló eljárást megindítását ne vonják vissza. Nincs garancia arra, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal február, vagy akár március hónapban kifizeti a vételárat. Amennyiben
február, vagy március hónapban sem történik meg a vételár kifizetése, úgy szükség lesz a
folyószámlahitelre. A folyószámla-hitelkeret megemelését a Békés Megyei Kormányhivatal
vételár kifizetésére irányuló nyilatkozatától tegyék függővé, és annak megfelelően döntsenek
a hitelkeret emeléséről a következő testületi ülésen.
Mitykó Zsolt polgármester: Ő az ülés előtt tárgyalni fog a Kormányhivatallal a vételár
kifizetésének tervezett időpontjáról. Megállapítja, hogy a Testület tagjai egyetértettek a
jegyző úr javaslatával. Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Mivel további bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Kerekes György és
Krcsméri Tibor képviselőket. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 800 órakor –
berekesztette.
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