
TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 23-ai ülésének
jegyzőkönyvéhez

68/2013.(V.23.) sz. önk.hat. Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ beszámolójának értékeléséről

69/2013.(V.23.) sz. önk.hat. A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásának
értékeléséről

15/2013.(V.24.) önk.rendelet Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének módosításáról

70/2013.(V.23.) sz. önk.hat. Maya-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében
eljáró Dr. Méhész Judit háziorvossal kötött feladat-
ellátási szerződés és ügyeleti megállapodás
felmondásáról szóló határozat módosításáról

16/2013.(V.24.) önk.rendelet A települési hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
módosításáról

71/2013.(V.23.) sz. önk.hat. Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának
megállapításáról szóló határozat módosításáról

72/2013.(V.23.) sz. önk.hat. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosításáról

73/2013.(V.23.) sz. önk.hat. A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és
szennyvízcsatornázás Fegyverneken” című projekt
megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki
ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásához

74/2013.(V.23.) sz. önk.hat. A 37/2013.(III.23.) sz. önkormányzati határozat
módosításáról
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. május 23-ai
ülésén.

Jelen vannak: Dr. Bognár Zoltán, Burján Attila, Ficsor Dénes, Herman József, Dr. Kiss
Györgyné, Nagy József, Papp Róbert, Szatlóczki Edit és Tatár László polgármester
képviselők, Buzás Istvánné dr. jegyző, Barta Józsefné, Hillender Györgyné, Temesváriné
Bozsó Ágnes, Nardai Dániel, Gál Istvánné, Molnár Barna intézményvezetők, Angyal Csaba
és Kuntzer Mártonné csoportvezetők, Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási
Központ 3 dolgozója

Tatár László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 9 képviselő jelen
van, a testület határozatképes és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy József képviselőt jelöli ki.

Tatár László polgármester javaslatára a képviselők 9 igen szavazattal egyetértenek az
alábbi pótnapirendek felvételével:

8.) napirend: A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” című projekt megvalósulási szakaszában FIDIC
mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásához

9.) napirend: A 37/2013.(III.13.) sz. önkormányzati határozat módosításáról

Interpellációk:

Dr. Kiss Györgyné: A lakosok kérdezték, hogy szúnyogirtás lesz-e a településen? A Hársfa
úti játszóteret az elmúlt évhez hasonlóan, zárják-e?

Tatár László polgármester: Az önkormányzat felé ilyen igény még nem érkezett, ha
szükséges, megpróbáljuk megoldani. A játszótér éjszakára történő zárásának utánanéz.

Papp Róbert: Létezik-e a játszótérnek házirendje vagy rendszabálya? Elfogadhatatlannak
tartja, hogy a kisebb gyerekek nem tudnak játszani, mert 16-18 év körüli tinédzserek
tartózkodnak a játszótéren. Táblát kellene elhelyezni, amelyen feltüntetnék, hogy hány éves
korig használhatják a teret.

Dr. Kiss Györgyné: A játszótér elkészülte után ki lett helyezve tábla, amelyen feltüntették,
hogy a játszóteret 12 éves korig, rendeltetésszerűen használhatják, de tönkrement.
Mindenképpen visszatartó ereje lenne a tábla kihelyezésének és a játszótér 9-10 órai
zárásának.

Tatár László polgármester: A tábla kihelyezésének és a zárásnak sincs akadálya.

Az interpellációkra adott választ a képviselők 9 igen szavazattal elfogadják.

1.) napirend: Polgármester tájékoztatója
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A képviselők kérdés, észrevétel nélkül, 9 igen szavazattal elfogadják a tájékoztatót.

2.) napirend: Beszámoló a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ
2013. évi szakmai munkájáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Barta Józsefné a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ igazgatója: A
szociális törvény előírja, hogy az intézménynek minden évben be kell számolnia a szakmai
munkájáról. Próbálta csoportonként összeállítani az intézmény szerteágazó tevékenységét. Az
időellátás, étkeztetés, nappali ellátás terén 2012. évben csökkenés tapasztalható az ellátottak
körében, 2013. évre viszont elmondható, hogy 130 főt terveztek és jelenleg 138 fő van
nyilvántartva. A magas ellátotti létszám miatt a gondozók, ápolók hiányát a
közfoglalkoztatásban lévőkkel oldja meg. A családsegítésnél újabb feladatok jelentkeztek,
nyilvántartási rendszert kell vezetni, amely munkát úgy oldják meg, hogy csökkentették a
nyitvatartási időt. Az ügyfelek megértették és elfogadták az ügyfélfogadási idő csökkentését.
Problémát jelent a számítógép hiánya, a nyilvántartási rendszert szükséges lenne ezen
rögzíteni, valamint nagyobb együttműködésre, összhangra adna lehetőséget a munkatársak
között. A képviselő-testület segítségét kéri a számítógép beszerzésében, mert az
intézménynek erre nincs anyagi forrása. A beszámolóban szereplő témakörökben várja a
kérdéseket, véleményeket, ide értve az SOS segélyhívó telefonrendszer kiépítéséről és
működtetéséről is, amelyre egyre nagyobb igény van.

Herman József: Személyes tapasztalata alapján minden elismerése a szociális területen
dolgozóknak.

Kérdés, vélemény nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:

68/2013.(V.23.) önkormányzati határozat:

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolójának értékeléséről

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés d./ pontja alapján a
Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ éves beszámolóját
elfogadja, a szakmai munka eredményességét jónak értékeli.

Egyúttal megköszöni a személyes gondoskodásban dolgozók munkáját.

Az intézmény keresse a lehetőséget 1 db számítógép beszerzésére, illetve a házi
segítségnyújtásban az alkalmazotti létszám bővítésére.

Erről értesül:
1./ Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgatója
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2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Képviselőtestület tagjai
5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

3.) napirend: Beszámoló a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásáról szóló
beszámolót.

Dr. Bognár Zoltán: A beszámolóban szereplő 6993 fő lakosságszám melyik évnek az adata?
Az utóbbi 10 évben hogyan alakult a lakosságszám, milyen arányban csökkent?

Kuntzer Mártonné: Az adatok a 2013. január 1-ei lakosságszámot jelentik.

Barta Józsefné: Az évenkénti adatokat megnézve tapasztalható, hogy a lakosságszám évről-
évre csökken, csökken a születések és növekszik a halálozások száma, valamint egyre több az
idős ember a településen, de ez igaz országosan is.

Herman József: A 2002. évi választáskor a lakosságszám 7200 fő volt.

A képviselők további kérdést, észrevételt nem tesznek, 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

69/2013.(V.23.) sz. önkormányzati határozat:

A gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásának értékeléséről

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
96. §. (6) bekezdése alapján Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi
gyámhatósági és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. A
Képviselőtestület az éves szakmai munka eredményességét jónak értékeli.

A képviselőtestület megköszöni a gyermekvédelemmel foglalkozók munkáját.

Erről értesül:
1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
2./ Tatár László polgármester
3./ Buzás Istvánné dr. jegyző
4./ Képviselőtestület tagjai
5./ Polgármesteri Hivatal csoportvezetői
6./ Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

4.) napirend: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
módosításáról
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Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság a költségvetés módosítását elfogadásra javasolja.

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.

A képviselők hozzászólás nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2013.(V.24.) rendelete

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(III.14.)
rendeletének módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 1. sz., a rendelet mellékletét a jegyzőkönyv 2. sz.
melléklete tartalmazza.)

5.) napirend: Maya-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében eljáró Dr.
Méhész Judit háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés és ügyeleti
megállapodás felmondásáról szóló határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja a határozat módosítását.

Hozzászólás nem hangzik el, a képviselők 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

70/2013.(V.23.)sz. önkormányzati határozat:

Maya-Med Egészségügyi Szolgáltató Bt képviseletében eljáró Dr. Méhész Judit
háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés és háziorvosi ügyeleti szolgálatban való
közreműködésre kötött megállapodás felmondásáról szóló 30/2013.(II.28.)sz.
önkormányzati határozat módosítására

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Maya-Med Egészségügyi
Szolgáltató Bt. képviseletében eljáró Dr. Méhész Judit háziorvossal kötött 2013.
január 01-től hatályos 61/2013/F sz. Feladat-ellátási szerződés 2013. július 31.-vel
történő megszüntetéséhez és eltekint a 2013. július 31. utáni felmondási idő
letöltésétől.

2. Felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási szerződés megkötésére.

3. A képviselő-testület megköszöni Dr. Méhész Judit háziorvosnak a településen végzett
munkáját és további sikeres munkavégzés, jó egészséget kíván.

Erről értesül:
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1.) Dr. Méhész Judit a Maya-Med Eü.Szolg.Bt. képviselője
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) JNSZ.Megyei Kormányhivatal ÁNTSZ
6.) Országos Egészségbiztosítási Pénztár
7.) Orvosi Rendelő

6.) napirend: Települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a rendelet-tervezet és határozati
javaslat elfogadását javasolja.

A képviselők vita nélkül, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet és 9 igen szavazattal az
alábbi határozatot fogadják el:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
16/2013.(V.24.) rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003.(III.6.) rendelet módosításáról

(A rendelet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)

71/2013.(V.23.) sz. önkormányzati határozat:

Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló
55/2013.(IV.25.) sz. határozat módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék
közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló 55/2013.(IV.25.) sz. önkormányzati
határozatot az alábbiak szerint módosítja:

1.) A határozat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település szilárd hulladék
közszolgáltatás éves díját az alábbiak szerint állapítja meg:

a.) Természetes személy részére megállapított díjak:

Megnevezés Ft/ürítés; Ft/év + ÁFA
120 l 70 l 1100 l 240 l 120 l zsák

A 4,2 százalékkal megemelt összegének 90
százaléka /2013. július 1-től alkalmazott
díjak/ 264 0 2 414 527 352
Éves díjtétel /2013. július 1-től alkalmazott
díjak/ 13 728 0 125 528 27 404 4 224
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b.) Nem természetes személy részére megállapított díjak:

Megnevezés Ft/ürítés; Ft/év +ÁFA
120 l 70 l 1100 l 240 l 120 l zsák

Egységnyi nettó díj 2013. december 31 –én 281 0 2 574 562 375
A 2012. december 31 –én alkalmazott díj 4,2
százalékkal megemelt összege 292 0 2 682 584 390

Éves díjtétel 15 196 0 139 202 30 393 20 280

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Nardai Dániel a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény igazgatója
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

7.) napirend: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Szatlóczki Edit az Oktatási, Közművelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A
bizottság elfogadásra javasolja az intézmény Alapító Okiratát.

A képviselők hozzászólást nem intéznek, 9 igen szavazattal egyetértenek az Alapító Okirat
módosításával az alábbi határozati javaslat szerint:

72/2013.(V.23.) sz. önkormányzati határozat:

Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 1. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okirat módosító okiratát, mely okirat 2013. július 1-én lép hatályba.

2.) Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat 2. sz.
mellékleteként elfogadja a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratát, mely 2013. július 1-én lép hatályba.

3.) Ezzel egyidejűleg a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
145/200.(IX.29.) sz. határozattal elfogadott és többször módosított Alapító Okirata,
valamint a 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat hatályát veszti.

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
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4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

(A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát módosító okiratot a
jegyzőkönyv 4. sz., az Alapító Okiratot a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)

8.) napirend: A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” című projekt megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki,
műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárás
részvételi szakaszának lezárásához
Előadó: Tatár László polgármester

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztés elfogadását
javasolja.

A képviselők hozzászólás nélkül, 8 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot
hozzák:

73/2013.(V.23.) sz. önkormányzati határozat:

A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás Fegyverneken”
című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszában
FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására tárgyú meghívásos közbeszerzési
eljárás részvételi szakaszának lezárásához

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt
megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására
alkalmas vállalkozás kiválasztására irányuló, Uniós értékhatárt elérő nyílt,
hirdetmény közzétételével induló meghívásos közbeszerzési eljárása részvételi
szakaszát eredményesnek nyilvánítja, és az alábbi megállapításokat teszi:

- a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft. (5000 Szolnok, Ságvári krt.
4.), amely részvételre jelentkezőt alkalmasnak- és részvételi jelentkezését
érvényesnek nyilvánítja.

- az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054
Budapest, Nagysándor József u. 6.), amely részvételre jelentkezőt alkalmasnak-
és részvételi jelentkezését érvényesnek nyilvánítja.

- az EUROUT – AGROINVEST Mérnök Konzorcium (1143 Budapest, Zászlós
u. 18.), amely részvételre jelentkezőt alkalmasnak- és részvételi jelentkezését
érvényesnek nyilvánítja.

2./ A „Települési szennyvíz tisztítótelep bővítése és szennyvízcsatornázás
Fegyverneken” című, KEOP-1.2.0/09/11-2011-0052 azonosítószámú projekt
megvalósulási szakaszában FIDIC mérnöki, műszaki ellenőri feladatok ellátására
alkalmas vállalkozás kiválasztására irányuló, Uniós értékhatárt elérő nyílt,
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hirdetmény közzétételével induló meghívásos közbeszerzési eljárásban a fent
megjelölt részvételre jelentkezőket hívja fel ajánlattételre.

A fenti döntés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának a jelen közbeszerzési eljárásra
vonatkozó szabályossági tanúsítvány kiállítása.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
4.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

9.) napirend: A 37/2013.(III.13.) sz. önkormányzati határozat módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: A március 13-ai rendkívüli ülésen fogadta el a testület a
37/2013.(III.13.) sz. határozatot, amelyben nem lett meghatározva helyrajzi szám szerint a
vételár, csak egy összegben, ezért szükséges a határozat módosítása. Az ügyvéd úr csak a
vételár külön-külön helyrajzi szám szerinti megjelölésével tudja elkészíteni az adás-vételi
szerződést.

Dr. Bognár Zoltán a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a határozat módosításának
elfogadását javasolja.

Buzás Istvánné dr. jegyző: A határozati javaslat szövegrészében kiegészítést javasol. A 0332
hrsz-ú terület szántó, a 0331 hrsz-ú udvar, a 0330/2 hrsz-ú terület pedig tanya, amely nem
került beírásra a határozat 1. pontjába, ezért javasoljuk azt kiegészíteni az alábbiak szerint:
„Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0332 hrsz-ú 0,5023 ha
területű 12,66 AK szántót bruttó 106.800,- Ft-ért, a 0331 hrsz -ú 0,4731 ha udvart bruttó
360.200,- Ft-ért és a 0330/2 hrsz-ú 0,1447 ha tanya területet bruttó 33.000,- Ft-ért,
összesen bruttó 500.000.- Ft-ért értékesíti Németh Attila (5231 Fegyvernek, Tópart
major) részére. Az adás-vétellel kapcsolatosan felmerülő költségek a vevőt terhelik (ügyvéd,
Földhivatal stb.).”

A képviselők ellenvetés nélkül, 9 igen szavazattal egyetértenek a kiegészítéssel és 9 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

74/2013.(V.23.) sz. önkormányzati határozat:

A 37/2013.(III.13.) sz. önkormányzati határozat módosításáról

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés b/ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2013.(III.13.) sz. önk.
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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1.) A határozat 1. pontja az alábbi szövegre módosul:

„1. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0332 hrsz-ú 0,5023
ha területű 12,66 AK szántót bruttó 106.800,- Ft-ért, a 0331 hrsz -ú 0,4731 ha
udvart bruttó 360.200,- Ft-ért és a 0330/2 hrsz-ú 0,1447 ha tanya területet
bruttó 33.000,- Ft-ért, összesen bruttó 500.000.- Ft-ért értékesíti Németh
Attila (5231 Fegyvernek, Tópart major) részére. Az adás-vétellel kapcsolatosan
felmerülő költségek a vevőt terhelik (ügyvéd, Földhivatal stb.).”

Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Németh Attila
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező

Napirendek után hozzászólás nem volt.

Tatár László polgármester megköszöni a képviselők részvételét és az ülést 16,15 órakor
bezárja.

Kmft.

(: Tatár László :) (: Buzás Istvánné dr. :)
Polgármester jegyző

(: Nagy József :)
Jkv. hitelesítő


