Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
5/R/2018.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2018. február 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, Uj Zoltán, Zsóriné Kovács Márta
képviselők
Távol: Magyar Tibor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Kolozsi József műszakivárosfejlesztési csoportvezető
Mitykó Zsolt polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal
munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Magyar Tibor képviselő úr nem jelezte távolmaradását. A meghívóban kiküldött
napirend megvitatását kéri azzal a kiegészítéssel, hogy 6. napirendi pontként kerüljön
megtárgyalásra Fekete Attila vállalkozó kérelme.
A fenti kiegészítéssel javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
(1 melléklet)
2. A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 kódszámú, „A foglakoztatás és az életminőség
javítása Mezőhegyesen” elnevezésű, I. számú óvodai telephely felújítására irányuló
projekt közbeszerzési eljárását lezáró döntés
3. A
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021
kódszámú
„Egészségügyi
alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű, a Hild J. u. 5. szám alatti
egészségház kialakítására irányuló projekt közbeszerzési eljárását lezáró döntés
4. A volt Városháza (Kantár) értékesítéséhez szükséges energetikai tanúsítást végző cég
kiválasztásáról
5. A
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-0014
kódszámú
„Agrárlogisztikai
fejlesztések
Mezőhegyesen” című projekt kapcsán a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását
végző cég kiválasztásáról
6. Fekete Attila vállalkozó kérelme
Bejelentés
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 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.

1. napirendi pont: A Dél-Békési
Megállapodásának módosítása

Kistérség

Többcélú

Tárulása

Társulási

Mitykó Zsolt polgármester: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
2018. február 9-én tartott ülésén – többek között – megvitatta a Társulási Megállapodás
módosításának szükségességét. A megállapodás módosítására személyi változások okán van
szükség. Csürhés István, Kaszaper polgármestere lemondott polgármesteri tisztségéről és
ezzel elnöki tisztségéről a Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságban is. A Tanács új
elnököt választott a bizottság élére, Magyar Zsolt István Kisdombegyház polgármestere
személyében. Emellett korlátozni kívánják a bizottságok taglétszámát 4 főben. A társulási
tanács bizottságainak taglétszámában történt illetve a személyi változások okán módosítani
szükséges a társulási megállapodást. Módosításra kerül továbbá a megállapodás 1. számú
melléklete több település élén történt személyi változás, illetve a tagtelepülések
lakosságszámának aktualizálása okán.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg.
Jeszenka Zoltán képviselő: A Társulási megállapodás legutóbbi módosítása, illetve az
önkormányzatnak a társulásba történő visszalépése alkalmával is kérték, tegyenek javaslatot
arra, hogy a Társulásban Mezőhegyes vezető tisztséget töltsön be. A visszalépés óta eltelt
időben ebben nem sikerült előrelépni, nem sikerült eredményt elérni? A tagtelepülések
lakosságszámát figyelembe véve Mezőhegyes a harmadik helyen szerepel, ennek ellenére
semmiféle vezető pozíciót nem tölt be a társulásban.
Rajos István alpolgármester: A tisztségek betöltésére a tanács és a bizottságok tesznek
javaslatot. Mezőhegyesi személyt ezekre a tisztségekre nem javasoltak.
Mitykó Zsolt polgármester: Mezőhegyesi személyt nem javasolnak vezető tisztségekre a
társulásban annak ellenére, hogy a város minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy
a kistérség erősödjön, elérje céljait.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel további
kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
módosítsa a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodását a határozat
mellékletét képező tartalommal, és hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás-módosítás
aláírására, 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:
44/2018.(II. 19.) Kt. számú határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Tárulása Társulási Megállapodásának módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulása Társulási megállapodását a határozat mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: a határozat megküldésére a munkaszervezet részére:
2018. február 28.
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44/2018.(II.19.) Kt. sz. határozat melléklete
A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK
7. sz. módosítása
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ban
kapott felhatalmazás alapján a 2013. június 30. napján kelt társulási megállapodást
(továbbiakban: Megállapodást) az alábbiak szerint módosítják:
1. A Megállapodás „IV. Társulás szervei” fejezete „Bizottságok” címének 2. pontja
helyébe az alábbi szöveg kerül:
A bizottságok legfeljebb 4 fősek, melyek tagjait a Társulási Tanács választja meg úgy,
hogy tagjainak több mint felét saját tagjai sorából választja.
2. A Megállapodás 1. számú melléklete helyébe jelen megállapodás 1. számú melléklete
lép.
3.

A Megállapodás 3. sz. melléklete helyébe jelen megállapodás 2. számú melléklete
lép.

4. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
fennmaradnak.
5. Jelen módosítás 2018. március 15. napján lép hatályba.
6. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Mezőkovácsháza, 2018. február 9.
Aláírás külön íven
Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozatokkal hagyták
jóvá:
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
Almáskamarás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Battonya Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Dombegyház Község Önkormányzatának
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Jóváhagyó határozat száma:

Képviselő-testülete
Dombiratos Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kaszaper Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kevermes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kisdombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kunágota Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyardombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőhegyes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nagybánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nagykamarás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Pusztaottlaka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Végegyháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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1. melléklet
Település

Székhely

Képviselő
(polgármester)

Lakosságszá
m (fő)

Almáskamarás Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

5747 Almáskamarás, Dózsa u 54.

Mazán Attila

902

Battonya Város Önkormányzata

5830 Battonya, Fő u. 91.

Marjai János

6046

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete

5836 Dombegyház, Tavasz u. 5.

Dr. Varga Lajos

2147

Dombiratos Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

5745 Dombiratos, Széchenyi u.
42.

Fehérné Andorka
Ildikó

598

Kaszaper Község Önkormányzata

5948 Kaszaper, Szent Gellért tér
1.

Kun László

1884

Kevermes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete

5744 Kevermes, Jókai u 1.

Lantos Zoltán

1960

Kisdombegyház Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

5837 Kisdombegyház, Kossuth u.
77.

Magyar Zsolt István

513

Kunágota Község Önkormányzata Képviselőtestülete

5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.

Süli Ernő

2827

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

5667 Magyarbánhegyes, Jókai u
38.

Sódarné Varga
Gyöngyi

2283

Képviselő-testülete

Képviselő-testülete
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alpolgármester

Magyardombegyház Község Önkormányzata
Képviselő–testülete

5838 Magyardombegyház, Nagy
u 61.

Dús Ildikó

262

Medgyesbodzás Község Önkormányzata
Képviselő–testülete

5663 Medgyesbodzás, Széchenyi
u 38.

Varga Gábor

1049

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő–testülete

5666 Medgyesegyháza, Kossuth
tér 1.

Dr. Nagy Béla György 3637

Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő– 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u.
testülete
22.

Mitykó Zsolt

5259

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Képviselő–testülete

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u.
176.

Varga Gusztáv

6043

Nagybánhegyes Község Önkormányzata
Képviselő–testülete

5668 Nagybánhegyes, Kossuth u.
64.

Farkas Sándor

1309

Nagykamarás Község Önkormányzata
Képviselő–testülete

5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2.

Pelle István

1396

Pusztaottlaka Község Önkormányzata
Képviselő–testülete

5665 Pusztaottlaka, Dragán u. 12.

Pál-Árgyelán Elvíra

368

Végegyháza Község Önkormányzata
Képviselő–testülete

5811 Végegyháza, Széchenyi út 2. Vajda Norbert
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2. számú melléklet
Elnök: Varga Gusztáv Mezőkovácsháza város polgármestere
Alelnökök: Dr. Nagy Béla György Medgyesegyháza város polgármestere
Pál-Árgyelán Elvira Pusztaottlaka település polgármestere
Pénzügyi Bizottság:
Elnök: Pelle István Nagykamarás település polgármestere
Tagok: Lantos Zoltán Kevermes település polgármestere
Süli Ernő Kunágota település polgármestere
Baukó Lászlóné külsős tag
Szociális Egészségügyi és Oktatási Bizottság:
Elnök: Marjai János Battonya város polgármestere
Tagok: Mazán Attila Almáskamarás település polgármestere
Farkas Sándor Nagybánhegyes település polgármestere
Bontovics Krisztián külsős tag
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság:
Elnök: Magyar Zsolt István Kisdombegyház település polgármestere
Tagok: Dr. Varga Lajos Dombegyház település polgármestere
Szél Adrián külsős tag
2. napirendi pont: A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 kódszámú, „A foglakoztatás és az
életminőség javítása Mezőhegyesen” elnevezésű, I. számú óvodai telephely
felújítására irányuló projekt közbeszerzési eljárását lezáró döntés
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 2018. január 31.-ei ülésén döntött a TOP-1.4.1-15BS1-2016-00029 kódszámú, „A foglakoztatás és az életminőség javítása Mezőhegyesen”
elnevezésű, I. számú óvodai telephely felújítására irányuló, illetve a TOP-4.1.1-15-BS1-201600021 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen”
elnevezésű, a Hild J. u. 5. szám alatti egészségház kialakítására irányuló közbeszerzési eljárás
lezárásáról. Mindkét eljárás eredménytelenül zárult. „A foglakoztatás és az életminőség
javítása Mezőhegyesen” elnevezésű, I. számú óvodai telephely felújítására irányuló eljárásban
a kivitelező kiválasztására rendelkezésre álló határidő 2018. február 28., míg az
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű, a Hild J. u.
5. szám alatti egészségház kialakítására irányuló közbeszerzési eljárásban 2018. március 31.
Ennek okán a Testület ugyanezen ülésen ismételten kiírta mindkét közbeszerzési eljárást,
elfogadta az ajánlattételi felhívást és megválasztotta a Bírálóbizottság tagjait. A
Bírálóbizottság – melynek tagjai Dr. Fodor András közbeszerzési szakértő, Laurinyeczné
Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető és Kolozsi József műszaki-városfejlesztési
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csoportvezető – mindkét közbeszerzési eljárással kapcsolatosan 2018. február 15. napján
tartotta ülését. A Testületnek a bontást követően, a Bírálóbizottság javaslatára, jelen ülésen
kell meghoznia az eljárást lezáró döntést. Felkéri a Bírálóbizottság elnökét, Kolozsi Józsefet,
a hivatal műszaki-városfejlesztési csoportvezetőjét, ismertesse a Bírálóbizottság javaslatát.
Kolozsi József, a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke, műszaki-városfejlesztési
csoportvezető: A közbeszerzési eljárás az I. számú óvodai telephely felújítására, valamint a
Hild J. u. 5. szám alatti egészségház kialakítására elnyert pályázat kivitelezése érdekében
került kiírásra. A Testület által elfogadott ajánlattételi felhívást mindkét projekt
vonatkozásában 5-5 gazdasági szereplőnek küldték meg. A Bírálóbizottság előkészítette
javaslatát a testületi döntés meghozatalára. A TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00029 kódszámú, „A
foglakoztatás és az életminőség javítása Mezőhegyesen” elnevezésű, az I. számú óvodai
telephely felújítására irányuló pályázat ajánlattételi felhívására a felkért öt vállalkozás közül
három küldte meg ajánlatát. A három ajánlat közül kettő ajánlat érvényes, a harmadik ajánlat
érvénytelen, mert a hiánypótlási felhívásnak határidőn belül nem tett eleget. Az
összességében legkedvezőbb ajánlatot 35.397.682,- Ft nettó ajánlati árral a Békési Általános
Építőipari Bt. nyújtotta, amely összeg – minimális eltéréssel – megegyezik a rendelkezésre
álló anyagi fedezettel. Fentiek értelmében a Bírálóbizottság javaslata, hogy a Békési
Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos u. 9.) és a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft.
(6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.) által benyújtott ajánlatokat a Testület nyilvánítsa
érvényesnek, a Csámpi & Csámpi Építőipari Kft. (5630 Békés, Tárház u. 66.) ajánlatát
érvénytelennek, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján. A bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület az eljárást nyilvánítsa
eredményesnek, és az eljárás nyerteseként a Békési Általános Építőipari Bt. ajánlattevőt
határozza meg.
Mitykó Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy a témában a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárást
lezáró döntést a Képviselő-testületnek név szerinti szavazással kell meghoznia.
A névszerinti szavazás tárgya „I. sz. óvoda energiahatékony felújítása” közbeszerzési eljárást
lezáró döntés, az eljárás eredményessé nyilvánítása, a Békési Általános Építőipari Bt. és a
Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. ajánlatainak érvényessé nyilvánítása, és a közbeszerzési
eljárás nyertesének a kihirdetése.
Felkéri a jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Kérdezi, ki az, aki egyetért azzal, hogy az I. számú óvoda
energiahatékony felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást a Testület nyilvánítsa eredményessé,
a Békési Általános Építőipari Bt. és a Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft. ajánlatait nyilvánítsa
érvényesnek, és a közbeszerzési eljárás nyertesének a Békési Általános Építőipari Bt.
ajánlattevőt határozza meg.
Személy szerint szólítja a polgármestert és a képviselőket.
Mitykó Zsolt polgármester
„igen”
Rajos István alpolgármester
„igen”
Deli Zoltán képviselő
„igen”
Jeszenka Zoltán képviselő
„igen”
Kerekes György képviselő
„igen”
Krcsméri Tibor képviselő
„igen”
Magyar Tibor képviselő
távol
Uj Zoltán képviselő
„igen”
Zsóriné Kovács Márta képviselő
„igen”
8

A név szerinti szavazás tényét igazoló jelenléti ív a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Mitykó Zsolt polgármester: A név szerinti szavazás eredményeként megállapította, hogy a
döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő, a Képviselő-testület 8 szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
45/2018.(II.19.) Kt. számú határozat
„I. számú Óvoda energiahatékony felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Az ajánlatkérő nevében eljáró Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az „I. számú Óvoda
energiahatékony felújítása” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban egyhangúan akként
határozott, hogy a Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos u. 9.) és a Bácska
Mérnöki Szolgáltató Kft. (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.) által benyújtott ajánlatokat
érvényesnek nyilvánítja, a Csámpi & Csámpi Építőipari Kft. (5630 Békés, Tárház u. 66.)
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján.
Az eljárás nyerteseként a Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos u. 9.)
ajánlattevőt határozza meg, tekintettel arra, hogy a két érvényes ajánlat közül ez a gazdasági
szereplő nyújtotta be a kedvezőbb ajánlatot, 35.397.682,- Ft egyösszegű nettó ajánlati árral,
120 hónap építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati idővel és 60 hónap jótállási
időtartammal.
A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: A TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 kódszámú „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű, a Hild J. u. 5.
szám alatti egészségház kialakítására irányuló projekt közbeszerzési eljárását
lezáró döntés
Mitykó Zsolt polgármester: Az előző napirendi pont kapcsán ismertette a TOP-4.1.1-15BS1-2016-00021 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Mezőhegyesen” elnevezésű, a Hild J. u. 5. szám alatti egészségház kialakítására irányuló
projekt közbeszerzési eljárás előzményét is. Felkéri a Bírálóbizottság elnökét, Kolozsi
Józsefet, a hivatal műszaki-városfejlesztési csoportvezetőjét, ezen eljárást illetően is
ismertesse a Bírálóbizottság javaslatát.
Kolozsi József, a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke, műszaki-városfejlesztési
csoportvezető: A Testület által elfogadott ajánlattételi felhívást 5 gazdasági szereplőnek
küldték meg. A Bírálóbizottság előkészítette javaslatát a testületi döntés meghozatala
érdekében a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00021 kódszámú „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű, a Hild J. u. 5. szám alatti egészségház
kialakítására irányuló projekt ajánlattételi felhívására a felkért öt vállalkozás közül három
küldte meg ajánlatát. A három ajánlat közül kettő ajánlat érvényes, a harmadik ajánlat
érvénytelen. Az összességében legkedvezőbb ajánlatot 42.462.640,- Ft nettó ajánlati árral a
Békési Általános Építőipari Bt. nyújtotta. Fentiek értelmében a Bírálóbizottság javaslata,
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hogy a Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos u. 9.) és a Trínium Alfa Kft.
(6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.) által benyújtott ajánlatokat a Testület nyilvánítsa
érvényesnek, a Csámpi & Csámpi Építőipari Kft. (5630 Békés, Tárház u. 66.) ajánlatát
érvénytelennek, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján. A Képviselő-testület az eljárást nyilvánítsa eredményesnek, és az eljárás
nyerteseként a Békési Általános Építőipari Bt. ajánlattevőt határozza meg,
Uj Zoltán képviselő: Arról van információ, hogy a további két gazdasági szerepelő miért
nem nyújtotta be az ajánlatát?
Kolozsi József, a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke, műszaki-városfejlesztési
csoportvezető: A két gazdasági szereplő jelezte, hogy nem kíván részt venni az eljárásban.
Kerekes György képviselő: A Csámpi & Csámpi Építőipari Kft. ajánlata milyen okból
kifolyólag lett érvénytelen?
Kolozsi József, a Közbeszerzési Bírálóbizottság elnöke, műszaki-városfejlesztési
csoportvezető: A cég hiánypótlásra lett felszólítva, de a hiánypótlási felhívásnak nem tett
eleget.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, tájékoztatja a Testületet, hogy a témában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése értelmében a
közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő-testületnek név szerinti szavazással kell
meghoznia.
A névszerinti szavazás tárgya „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Mezőhegyesen” közbeszerzési eljárást lezáró döntés, az eljárás eredményessé nyilvánítása, a
Békési Általános Építőipari Bt. és a Trínium Alfa Kft. ajánlatainak érvényessé nyilvánítása,
és a közbeszerzési eljárás nyertesének a kihirdetése.
Felkéri a jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Kérdezi, ki az, aki egyetért azzal, hogy az Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen tárgyú közbeszerzési eljárást a Testület
nyilvánítsa eredményessé, a Békési Általános Építőipari Bt. és a Trínium Alfa Kft. ajánlatait
nyilvánítsa érvényesnek, és a közbeszerzési eljárás nyertesének a Békési Általános Építőipari
Bt. ajánlattevőt határozza meg.
Személy szerint szólítja a polgármestert és a képviselőket.
Mitykó Zsolt polgármester
„igen”
Rajos István alpolgármester
„igen”
Deli Zoltán képviselő
„igen”
Jeszenka Zoltán képviselő
„igen”
Kerekes György képviselő
„igen”
Krcsméri Tibor képviselő
„igen”
Magyar Tibor képviselő
távol
Uj Zoltán képviselő
„igen”
Zsóriné Kovács Márta képviselő
„igen”
A név szerinti szavazás tényét igazoló jelenléti ív a jegyzőkönyv mellé csatolva.

10

Mitykó Zsolt polgármester: A név szerinti szavazás eredményeként megállapította, hogy a
döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő, a Képviselő-testület 8 szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
46/2018.(II.19.) Kt. számú határozat
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen”
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés
Az ajánlatkérő nevében eljáró Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az „Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mezőhegyesen” tárgyában indított közbeszerzési
eljárásban egyhangúan akként határozott, hogy a Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés,
Álmos u. 9.) és a Trínium Alfa Kft. (6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 5-7.) által benyújtott
ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja, a Csámpi & Csámpi Építőipari Kft. (5630 Békés, Tárház
u. 66.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
Az eljárás nyerteseként a Békési Általános Építőipari Bt. (5630 Békés, Álmos u. 9.)
ajánlattevőt határozza meg, tekintettel arra, hogy a két érvényes ajánlat közül ez a gazdasági
szereplő nyújtotta be a kedvezőbb ajánlatot, 42.462.640,- Ft egyösszegű nettó ajánlati árral,
120 hónap építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati idővel és 60 hónap jótállási
időtartammal.
A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A volt Városháza (Kantár) értékesítéséhez szükséges energetikai
tanúsítást végző cég kiválasztásáról
Mitykó Zsolt polgármester: A Testület a 2017. október 9.-ei rendkívüli ülésén döntött arról,
hogy értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő Kozma Ferenc utca 11. szám alatti volt
Kantár ingatlanát a Magyar Állam részére. Ezzel egyidejűleg a Testület támogatta, hogy az
ingatlant a Békés Megyei Kormányhivatal, mint az ingatlanon ingyenes használati joggal
bíró, vagyonkezelésbe vegye. Az adásvételi szerződés mindkét fél részéről aláírásra került.
Korábban tájékoztatta a Testületet, hogy a jogszabály értelmében az ingatlan értékesítése
esetén el kell készíttetni az épület energetikai tanúsítványát, melyet az eladónak kell
biztosítania. Az energetikai tanúsítványt csak megfelelő képzettséggel és regisztrációval
rendelkező szakember készítheti el. Árajánlatot kértek három erre a feladatra alkalmas
szakembertől. A szakértők ajánlatait az alábbiakban ismerteti: 1. Leszing Kft. ajánlata bruttó
508.000,- Ft. 2. Fehér József egyéni vállalkozó ajánlata 550.000,- Ft, Marschall Róbert egyéni
vállalkozó ajánlata 690.000,- Ft. A legkedvezőbb ajánlatot a Leszing Kft. adta. Javasolja,
hogy a Testület az energetikai tanúsítvány elkészítésére a Leszing Kft-t kérje fel.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel további
kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
volt Városháza (Kantár), a Kozma Ferenc utca 11. szám alatti ingatlan értékesítéséhez
szükséges energetikai tanúsítvány elkészítésére 400.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz összesen
bruttó 508.000,- Ft összegért a Leszing Kft-t kérje fel, kézfelnyújtással jelezze.
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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:
47/2018. (II.19.) kt. sz. határozat
A volt Városháza értékesítéséhez szükséges energetikai tanúsítást végző cég
kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a volt Városháza (Mezőhegyes,
Kozma F. u. 11. hrsz: 1) értékesítéséhez szükséges energetikai tanúsítvány elkészítésére –
árajánlatát elfogadva – felkéri 400.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz összesen bruttó 508.000,- Ft
összegért a Leszing Kft-t (Székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 11-17.)
Az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez szükséges összeget az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének ingatlanértékesítés előirányzata terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a Kft-vel.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-0014 kódszámú „Agrárlogisztikai
fejlesztések Mezőhegyesen” című projekt kapcsán a kötelezően előírt nyilvánosság
biztosítását végző cég kiválasztásáról
Mitykó Zsolt polgármester: Felkéri Kolozsi József műszaki csoportvezetőt, tájékoztassa a
Testületet a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-0014 kódszámú „Agrárlogisztikai fejlesztések
Mezőhegyesen” című projekt kapcsán a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását végző cég
kiválasztásával kapcsolatos információkról.
Kolozsi József műszaki csoportvezető: Tájékoztatja a Testületet, hogy a nyertes TOP-1.1.316-BS1-2017-0014 kódszámú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” című – a volt
Zeneiskola épületének energetikai felújítására irányuló – pályázat kapcsán aláírásra került a
támogatási szerződés. Ennek megfelelően első lépésként el kell készíttetni és ki kell helyezni
a projektet röviden ismertető táblát az érintett ingatlanra, azaz a kötelezően előírt
nyilvánosságot biztosítani kell. A tábla kihelyezésén túlmenően az alábbi feladatokat kell
elvégeznie a leendő nyertes vállalkozásnak: aloldal létrehozása, „C” típusú tábla kihelyezése,
kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, sajtóközlemény kiküldése a
projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez
kapcsolódó tartalommal. A Testület korábban felhatalmazta a polgármestert, hogy a
különböző pályázatok esetében, a külső feladatok ellátására vonatkozóan legalább három
árajánlatot szerezzen be és azokat döntésre terjessze a Testület elé. A felhatalmazás alapján a
kötelező nyilvánosság biztosítása érdekében árajánlatokat kértek be ezen feladatok ellátására
alkalmas vállalkozásoktól. Három olyan vállalkozást kértek fel ajánlattételre, akik a korábbi
hasonló projektek során is közreműködtek. Az alábbi vállalkozások küldték meg ajánlatukat:
Health-Project Kft. Mezőkovácsháza bruttó 145.000,- Ft, a Kreatív Tanácsadó Központ Kft.
Berettyóújfalu bruttó 152.400,- Ft, és a Projekt Dekor Kft. Berettyóújfalu bruttó 115.000,- Ft
ajánlati árral. A legkedvezőbb ajánlatot a Projekt Dekor Kft. nyújtotta. Az ajánlata
megegyezik a pályázatban e feladatra rendelkezésre álló összeggel.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP12

1.1.3-16-BS1-2017-0014 kódszámú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” című TOP
projekt kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása feladatainak elvégzésére – az ajánlati lapon
szereplő bruttó 115.000,- Ft ajánlati árért – kérje fel a legkedvezőbb ajánlatot adó Projekt
Dekor Kft.-t, és kérje fel a polgármestert a szerződés megkötésére, 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:
48/2018. (II.19.) kt. sz. határozat
A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-0014 kódszámú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen”
elnevezésű projekt kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását végző cég kiválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-0014
kódszámú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű projekt kötelezően előírt
nyilvánosság biztosítása feladatainak elvégzésére – az ajánlati lapon szereplő bruttó 115.000,Ft ajánlati árért - felkéri a legkedvezőbb ajánlatot adó Projekt Dekor Kft.-t (4100
Berettyóújfalu, Margitta u. 10.). A pályázathoz kapcsolódóan az ajánlati lapon szereplő
projektfeladatokat kell elvégezni.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Fekete Attila kérelme
Mitykó Zsolt polgármester: Fekete Attila az alábbiakkal kereste meg az önkormányzatot.
Fekete Attila a Május 1. tér útburkolatának belterületi, a Béka-tó felé vezető szakaszát fel
kívánja újítani zúzott kővel. Az útfelújítási munkálatokat saját költségén végeztetné el – a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-vel történő megállapodás alapján, tekintettel arra,
hogy a földmunkákban a Zrt. segíti a vállalkozót. Hozzávetőlegesen 20 m3 zúzott kőre lenne
szüksége. A vállalkozó kérése, hogy a Testület biztosítsa részére a szükséges mennyiségű
követ úgy, hogy a darálás költségét a vállalkozó viselné.
Rajos István alpolgármester: Az önkormányzat a volt Zeneiskola épületének udvarán tárolt
kőtörmelékkel rendelkezett, amelyet ledaráltatott. A vállalkozó ebből a zúzott kőből szeretne
kérni térítésmentesen 20 m3-t úgy, hogy megtérítené a darálás költségét. Fekete Attila az út
egy részét már hasonlóan felújította zúzott kővel, az eddig fel nem újított szakaszt szeretné
hasonló módon összekötni az aszfaltozott úttal.
Mitykó Zsolt polgármester: Hasonló felújításra tartanának igényt az Ómezőhegyes major
lakói is. Mivel az a terület a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tulajdona, így a
felújítás a Zrt-vel történő együttműködéssel valósulhatna meg.
Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Jeszenka Zoltán képviselő: A témához kapcsolódóan szeretné megemlíteni, hogy a Testület
korábban döntött arról, hogy a közterületi útburkolatok felújítására, javítására 1 millió Ft
keretösszeget biztosít az önkormányzat 2018. évi költségvetésében. Felmerült annak a
lehetősége is, hogy az önkormányzat lakossági kérelemre biztosíthatná a járdák
megépítéséhez, felújításához szükséges alapanyagot úgy, hogy az építési, felújítási
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munkálatokat a kérelmezőnek kell elvégeztetnie. Javasolja, hogy ennek lehetőségét teremtse
meg az önkormányzat. Sajnos az elmúlt időben nem igazán aktivizálták magukat a
mezőhegyesi emberek, de nem kizárt, hogy ezzel a lehetőséggel élnének. Javasolja, hogy
amennyiben a lakosság köréből igényt tartanak rá, úgy biztosítsák a járda megépítéséhez
szükséges alapanyagot. Hasonlóan Fekete Attila kezdeményezéséhez, biztosítson az
önkormányzat lehetőséget a város többi lakójának is.
Mitykó Zsolt polgármester: Egyetért a javaslattal. Meglátása szerint nincs akadálya annak,
hogy a javaslatot megvizsgálják és a lehetőséget meghirdessék a lakosság körében.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat ilyen irányú felajánlása, segítségnyújtása
csak közterületet érintő járdák felújítására vonatkozna.
Krcsméri Tibor képviselő: Ahhoz, hogy a lakosság éljen ezzel a lehetőséggel, meg kell
hirdetni a lakosság körében, ellenkező esetben nem fognak tudni róla.
Zsóriné Kovács Márta képviselő: Javasolja, hogy hirdessék meg a járdafelújításra irányuló
lehetőséget, majd a beérkezett igények alapján készítsenek felmérést.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Figyelemmel kell lenni azokra a közterületekre – ilyen például
Ómezőhegyes major – ahol a közterületek tulajdonosa a Magyar Állam, a kezelője a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
Uj Zoltán képviselő: Az ómezőhegyes majori emberek is az önkormányzatnak fizetik az
adót. Elvárható az önkormányzat részéről, hogy az ott élőknek is segítséget nyújtson.
Mitykó Zsolt polgármester: A Zrt. kezelésében lévő területek esetében olyan megoldást lát
reálisnak, hogy a vezérigazgatóval egyetértésben, a Zrt. részéről érkezik a megkeresés, hogy
az önkormányzat segítsen a járdák felújításában, a lakóépületek megközelítésének
biztosításában, és az ott élők komfortérzetének javításában.
Deli Zoltán képviselő: Amennyiben az önkormányzat meghirdeti a lehetőséget, úgy jelezzék,
hogy korlátozott mértékben áll rendelkezésre a járdák felújításához szükséges építési anyag.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, hogy első ízben döntsenek Fekete Attila kérelméről, majd
Jeszenka Zoltán képviselő úr javaslatáról. Kéri, amennyiben további kérdés, észrevétel,
vélemény van e két témát illetően, azt tegyék meg. Mivel további kérdés, észrevétel,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Fekete Attila
Mezőhegyes, Május 1. tér 10/1. szám alatti lakos kérelmének adjon helyt, és térítésmentesen
biztosítson részére az önkormányzat tulajdonában lévő maximum 20 m3 betontörmeléket, a
Május 1. téri lakóút felújítása céljából, azzal, hogy a kérelmező a törmelék darálásának
költségeit köteles viselni, továbbá köteles a zúzott kő elszállításáról is gondoskodni,
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:
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49/2018. (II.19.) kt. sz. határozat
Fekete Attila mezőhegyesi lakos kérelméről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Fekete Attila Mezőhegyes, Május 1. tér 10/1. szám
alatti lakos kérelmének helyt ad és térítésmentesen biztosít részére az önkormányzat
tulajdonában lévő maximum 20 m3 betontörmeléket, a Május 1. téri lakóút felújítása céljából.
Kérelmező a törmelék darálásának költségeit köteles viselni, továbbá köteles a zúzott kő
elszállításáról is gondoskodni.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a település
járdahálózatának felújítása érdekében tegye lehetővé a lakosság számára a saját kivitelezéssel
történő járdaépítést és felújítást, ezért lakossági igény esetén térítésmentesen biztosítson
alapanyagot közterületet érintő járdák felújítására a rendelkezésre álló építőanyag erejéig,
mely lehetőséget hirdesse meg a Városi Havilapban és a honlapon, az építésre beérkező
jelentkezéseket a Polgármesteri Hivatal Műszaki-Városfejlesztési Csoportja koordinálja, a
szükséges építőanyagot a város 2018. évi költségvetésének útkarbantartásra elkülönített
forrása terhére biztosítsa, illetve a Testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy a
jelentkezések bírálatát és az építőanyag kiosztását szervezze meg, 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:
50/2018. (II.19.) kt. sz. határozat
Járdafelújítás
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a település járdahálózatának
felújítása érdekében lehetővé teszi a lakosság számára a saját kivitelezéssel történő
járdaépítést és felújítást. Lakossági igény esetén térítésmentesen biztosít alapanyagot
közterületet érintő járdák felújítására a rendelkezésre álló építőanyag erejéig, mely lehetőséget
hirdesse meg a Városi Havilapban és a honlapon.
Az építésre beérkező jelentkezéseket a Polgármesteri Hivatal Műszaki-Városfejlesztési
Csoportja koordinálja, a szükséges építőanyagot a város 2018. évi költségvetésének
útkarbantartásra elkülönített forrása terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelentkezések bírálatát és az
építőanyag kiosztását szervezze meg.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: értelem szerint
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Mitykó Zsolt polgármester: Az Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsággal
együtt gondolkodva, méltóképpen kíván megemlékezni az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 170. évfordulójáról. A József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú
Művészeti Iskola jelezte, hogy a korábbi évekhez hasonlóan, részt kíván venni az
megemlékezés megszervezésében, lebonyolításában. A hagyományokkal ellentétben a
megemlékezés az ünnepi műsorral kezdődne, majd azt követően kerülne sor a koszorúzásra.
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatójával egyeztetve részéről felmerült
annak gondolata, hogy a Kozma Ferenc emlékműnél is koszorúznának, tekintettel arra, hogy
Kozma Ferenc aktív résztvevője, túlélője volt a forradalom és szabadságharcnak. A Magyar
Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegység Mezőhegyesen készül fel a Parlament előtti
felvonulásra, amelyre március 15. napján kerül sor. A díszegység – hasonlóan az október 23.ai megemlékezéshez – szívesen csatlakozna az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
évfordulójára rendezett megemlékezésen. Amennyiben szeretnék, hogy a díszegység részt
vegyen a megemlékezésen, úgy a rendezvényt március 14. napján lehetne megtartani.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy a Lovas Díszegység felajánlása egy rendkívül nagy gesztus
Mezőhegyes irányába. Ezen túlmenően több tényező is amellett szól, hogy március 14.
napján kerüljön megrendezésre a megemlékezés. Fontos, hogy politikai szereplők nem
mondhatnak beszédet, politikai ünnepi beszéd nem hangozhat el, kizárólag történelmi
megemlékezésre kerülhet sor. Véleménye szerint ahhoz, hogy méltóképpen
megemlékezzenek a forradalom és szabadságharc hőseiről, a rendezvényen nincs helye
politikai megnyilvánulásnak.
Kerekes György képviselő: Rendkívül nagy gesztus a Lovas Díszegység részéről a
felajánlás, de úgy véli, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról március 15.
napján illik megemlékezni. Amennyiben ragaszkodnak a lovas huszárok jelenlétéhez, úgy azt
a város is tudná prezentálni. Ragaszkodik ahhoz, hogy a megemlékezést március 15. napján
rendezzék meg.
Mitykó Zsolt polgármester: Az iskolában március 15.-e előtti utolsó tanítási nap március 14.
napja. Amennyiben március 14.-én kerülne megrendezésre az ünnepség, úgy azon az iskolás
gyermekek is részt tudnának venni. Minél szélesebb korosztályt kellene bevonni a
megemlékezésbe, hogy átérezzék a történelmi események jelentőségét.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Testületnek azt kellene eldöntenie, hogy a városi
megemlékezésre mely napon kerüljön sor. Sajnálattal tapasztalják, hogy egy-egy városi
rendezvényen, főleg az ünnepi megemlékezéseken nagyon kevesen vesznek részt. A
szervezés minél hamarabbi megkezdése érdekében el kellene dönteni az időpontot.
Mitykó Zsolt polgármester: Jelen ülésen még nem kéri ki a Testület döntését az időpontot
illetően, a témát annak érdekében vetette fel, hogy gondolják át, mely napon kerüljön sor a
megemlékezésre. Az időpont függvényében kell a további egyeztetéseket, megbeszéléseket
lefolytatniuk.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Amennyiben a Testület tagjai nem értenek egyet a
megemlékezés időpontját illetően, úgy arról a következő testületi ülésen határozattal dönteni
szükséges.
Mitykó Zsolt polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Uj Zoltán
és Zsóriné Kovács Márta képviselőket. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –
800 órakor – berekesztette.
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