
A Képviselő-testület 2016. március 24-i ülésén hozott határozatai 

 
 

104/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai felvételi kör-
zethatárok tárgyában készült 17. sz. előterjesztést a napirendről levette.  
 
      
105/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
- Fénymásoló gépek szerződés-módosítása, 
- 2015. évben közfoglalkoztatási programokban megvalósított feladatok, 
- Kalocsa Róza Kft. Alapító Okiratának módosítása, 
- MÁV Zrt-vel kötendő Együttműködési Megállapodás, 
- TOP-5.2.1-15 kódszámú pályázat előkészítéséről és benyújtásáról, 
- TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázat előkészítéséről és benyújtásáról, 
- Az Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft-vel kötendő szerződés, valamint 
- Tájékoztatás Dr. Fritz Izabella háziorvos kérelme tárgyában készült szóbeli előterjesz-
téseket napirendjére vette.   
 
   
106/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 24-i 
soros, nyílt ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
   

N A P I R E N D  TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, tanácskozásokról 
     Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
2.) A működtetésre átadott központi orvosi ügyeleti feladat-ellátás és pénzeszközök fel-
használásának értékelése az OMSZ Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének beszá-
molója alapján 
Előadó: Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet Főorvosa 
 
3.) Az Önkormányzat Gazdasági Programjának időarányos teljesülése 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
4.) Az  önkormányzat költségvetési hiánya csökkentésének ütemterve 
Előadó: Varga Gusztáv polgármester 
 
6.) Egészségfejlesztési Iroda beszámolója tevékenységéről 
Előadó: EFI iroda munkatársai 
 
7.) Előterjesztések 
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107/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2016. (II. 11.), 
45/2016. (II. 11.), 46/2016. (II. 11.), 52/2016. (II. 11.), 54/2016. (II. 11.), 57/2016. (II. 
11.), 61/2016. (II. 11.), 62/2016. (II. 11.), 63/2016. (II. 11.), 75/2016. (II. 26.), 84/2016. 
(II. 26.), 92/2016. (II. 26.), 93/2016. (II. 26.) sz. kt. határozatok végrehajtásáról, 
valamint a polgármester és alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről szóló 
beszámolókat elfogadja.  
 
 
108/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Orvosi 
Ügyeleti Szolgálat feladatellátásáról és a pénzeszközök felhasználásáról szóló beszámo-
lót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a feladatot ellátó szakembereknek az 
ügyeleti szolgálatban való elismerésre méltó feladatellátásért, valamint az Országos 
Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetnek a hatékonyabb munkavégzés 
érdekében kifejtett együttműködésért.  
  
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
  
109/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 
Bartolák és Társai Kft. ajánlatát elfogadja, és a havi 20.000 Ft + ÁFA többletköltséget 
2016. évi költségvetésében az általános célú tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
             polgármester  
 
 
110/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2016. (II. 11.) sz. 
kt. határozatát visszavonja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
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111/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója jelen határozatával úgy dönt, hogy a strandfürdő és 
kemping-üzemeltetés miatt a Kft. tevékenységi körét az alábbi tevékenységgel bővíti:  
9329 – Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység. 
A tevékenységi kör bővülését, valamint a strandfürdő és kemping üzemeltetés színhe-
lyéül szolgáló Mezőkovácsháza, belterület 51/1 hrsz. és Mezőkovácsháza, belterület 
2417 hrsz. szám alatt felvett ingatlanok, mint telephelyek a Kft. Alapító Okiratába ke-
rüljenek átvezetésre. 
 
Megbízza a Bagdi Ügyvédi Irodát a tevékenységi kör és telephely-bővülés Alapító Ok-
iraton történő átvezetésére, valamint a Cégbíróságon történő átjegyzésével kapcsolatos 
teendők ellátásával.  
 
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester,  
             Bagdi Ügyvédi Iroda 
 
  
112/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel a vasútállomások üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására a határozat melléklete szerinti tartalmú Együttműködési 
Megállapodást köti. 
  
A Testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
  
Határidő: értesítésre azonnal  
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
  
113/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel a vasútállomások üzemeltetésével kap-
csolatos feladatok ellátásával 2016. április 1. napjától megbízza a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft.-t.  
  
Határidő: 2016. április 1. 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 



 4 
114/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani a TOP-5.2.1-15 kódszámon megjelent pályázati felhívásra. 
  
„A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” 

megnevezésű pályázat összköltsége 52.500.000  Forint.  
A pályázat keretében igényelt állami támogatás mértéke 100 %.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására irányuló 
konzorciumi megállapodás aláírására a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Köz-
hasznú Alapítvánnyal, a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központtal és esetlegesen 
a Békés Megyei Önkormányzattal. 
 
A pályázat előkészítésével megbízza a legkedvezőbb árajánlatot tevő Projektfelügyelet 
Kft-t (1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32.).  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírásával.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
115/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Pol-
gármestert, hogy a „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex 
programok” c. pályázathoz kapcsolódó Megbízási Szerződés tartalmáról egyeztessen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
  
116/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván be-
nyújtani a TOP-3.1.1-15 kódszámon megjelent pályázati felhívásra. 
 
A "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mezőkovácsházán" megnevezésű pályá-
zat összköltsége 350.399.034.-forint. A pályázat keretében igényelt állami támogatás 
mértéke 100 %, azaz 350.399.034.- forint. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására irányuló 
konzorciumi megállapodások aláírására a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesüle-
tével és az együttműködést felajánló kerékpáros egyesülettel. 
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A pályázat előkészítésével megbízza - a Kbt. 111. § r) és s) pontjait figyelembe véve 
lefolytatott eljárás keretében a legkedvezőbb árajánlatot tevő - Projektfelügyelet Kft-t 
(1163 Budapest, Batsányi János u. 28-32.).  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
  
 
117/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Pol-
gármestert, hogy a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” c. pályázathoz kapcso-
lódó Megbízási Szerződés tartalmáról egyeztessen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
  
118/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós Tár-
sadalmi Célú Nonprofit Kft-vel kötendő szerződés tárgyában készült szóbeli előterjesz-
tést leveszi napirendről azzal, hogy az az áprilisi rendkívüli testületi ülésre kerüljön is-
mételten előterjesztésre.  
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
              polgármester 
 
 
119/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat  
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Gaz-
dasági Programjának időarányos teljesüléséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi és 
elfogadja. 
  
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
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120/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulaj-
donában lévő önkormányzati feladatot ellátó gazdasági társaságoknál a határozat mel-
lékletét képező gazdálkodási szabályzat bevezetéséről dönt. 
 
A szabályzatban foglaltak minden önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság 
ügyvezetőjére nézve kötelezően betartandóak, és számon kérhetőek. 
 
Határidő: a szabályzat megismertetésére: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 

 
121/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségfejlesztési 
Iroda tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
A Képviselő-testület ezúton fejezi ki köszönetét a feladatot ellátó szakembereknek el-
végzett munkájukért.  
  
Határidő: értesítésre: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
122/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közfoglalkoztatási 
programok végrehajtása tárgyában a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft-vel 
2016. február 26. napján kelt megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal 
módosítja.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás 1. sz. módosí-
tását aláírja. 
 
Határidő: Megállapodás aláírására: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
123/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évben 
megvalósításra kerülő közfoglalkoztatási programokról szóló tájékoztatót megtárgyalta 
és elfogadja. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 

 
124/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Te-
lepülésgazdálkodási Kft ügyvezetőjének beszámolóját a 2015. évi közmunkaprogram 
megvalósításáról elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 

 
125/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meszolgker Kft. ré-
szére véglegesen átadott 500 eFt pénzeszköz felhasználásáról szóló elszámolását tudo-
másul veszi és elfogadja. 
 
Határidő: értesítésre azonnal,  
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
  
126/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által – a 
208/2015. (V. 28.) sz. kt. határozatnak megfelelő és a Felek által kölcsönösen elfogadott 
és aláírt Támogatási Szerződésben meghatározott támogatási összeg felhasználásának 
igazolásáról benyújtott elszámolást tudomásul veszi és elfogadja. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
  
127/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsháza Pol-
gárőr Egyesület Közhasznú Szervezet által, a 2015. évben kapott támogatás felhasználá-
sáról benyújtott elszámolást tudomásul veszi és elfogadja. 
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Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 
  
128/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napközi Konyhán 
étkező vendég étkezők és kedvezményes étkezők térítési díját 2016. április 15. napjától 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Kedvezményes (önkormányzat és intézményei valamint a településen közfeladatot ellátó 
dolgozók) étkeztetést igénybevevők:  
260,- Ft/adag nyersanyag költség + 70 % rezsi költség = 440,- Ft/adag + áfa = 560,- Ft 
/adag 
Leves nélküli étkezésnél: 195,- Ft/adag nyersanyag költség + 70% rezsi +áfa= 330,- 
Ft/adag + áfa= 420,- Ft/adag 
 
Vendég étkezők:  
260,- Ft /adag nyersanyag költség + 80% rezsi költség = 470,- Ft/adag + áfa =595,- Ft 
/adag  
Leves nélküli étkezésnél 195,- Ft/adag nyersanyag költség + 80% rezsi +áfa= 350,- 
Ft/adag+áfa= 445,- Ft/adag 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős. Varga Gusztáv polgármester 
             Kovalik Angéla intézményvezető HSZK 
 
129/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja a 
savanyító üzem jogszerű működésének biztosítása érdekében, hogy a Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási Kft. megfelelő végzettségű szakembert alkalmazzon a savanyító 
üzem vezetői feladatainak ellátására. 
Ennek érdekében utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy Vanyó Tibor Mihályné dr.-t  2016. 
március 01. - 2016. június 30. időszakra alkalmazza a savanyító üzem vezetői 
feladatainak ellátására. A többletfeladatok ellátására biztosítson számára havi bruttó 
60.000.- Ft munkabért. 
A munkabér fedezetére 309 eFt működési célú átadott pénzeszközt biztosít a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. részére az általános célú tartalék terhére.  
    
Felkéri a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét az ehhez szükséges 
munkáltatói intézkedések megtételére.  
  
Határidő: értesítésre, intézkedésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
              Pap Csaba ügyvezető 
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130/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Bo-
rostyán Fürdő és Kemping belépőjegyeinek 2016. évi tartalmát és árait a határozat mel-
léklete szerint állapítja meg. 
 
A képviselő-testület a fürdő és kemping megnyitásával kapcsolatban tett intézkedésekről 
szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Határidő: az árjegyzék honlapokon történő megjelenítésére: 2016. március 31. 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester 
   Jankó Erzsébet ügyvezető 
 
 
131/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szűcs Judit önkor-
mányzati képviselőt a szavazásból személyes érintettsége miatt kizárja. 
 
   
132/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évre nem állapít 
meg a tulajdonát képező Kalocsa Róza Kft. Felügyelő Bizottsága elnöke és tagjai részé-
re tiszteletdíjat. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
133/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Együttműködési Megál-
lapodás megkötéséről dönt a romániai Paulis (Ópálos) településsel mindkét település 
szociális, gazdasági, adminisztrációs, kulturális és sport területén történő fejlesztését 
célzó pályázatok közös előkészítése, benyújtása és kivitelezése céljából a határozat mel-
léklete szerinti tartalommal azzal, hogy a megállapodás 4.1. pontja helyébe a következő 
szöveg kerül:  
 
„Az Együttműködési megállapodás határozott időre kerül megkötésre, a szerződés alá-
írásának kezdetétől a 2014-2020-as pályázati ciklus tartamára, elnyert pályázat esetén 
pedig a pályázat fenntartási időszakának tartamára.” 
  
Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására.   
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Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
                polgármester  
  
 
134/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 412/2015. (X. 29.), és 
a 92/2016. (II. 26.) sz. kt. határozatát visszavonja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
135/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Biedermann Viktor 
fogorvos által benyújtott, bizonylatokkal igazolt kimutatása alapján elfogadja a 
443/2015. (XI. 26.) sz. kt. határozatban meghatározott támogatási célból biztosított 
150.000.- Ft támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolást. 
  
Határidő: értesítésre azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv  
               polgármester 
 
 
136/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulaj-
donában lévő üdülők igénybevételének rendjéről készült Üdülési Szabályzatot a határo-
zat melléklete szerint elfogadja 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester  
 
 
137/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
   
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szántód, Vörösmarty 
u. 7. szám alatti üdülő hasznosításával kapcsolatban az alábbiakról dönt: 
- családi üdültetés formájában kívánja hasznosítani, elsősorban az Önkormányzat 
és Intézményei valamint Gazdasági társaságai dolgozói részére, továbbá lehetőséget biz-
tosít mezőkovácsházi gyermekes családok üdülési lehetőségének biztosítására. 
 
Határidő: Településgazdálkodási Kft. tájékoztatására: azonnal 
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Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester  
 
 
138/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Javadalmazási Sza-
bályzatot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
  
Utasítja a Településgazdálkodási Kft. és a Kalocsa Róza Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2009. 
évi CXXII. törvény 5 § (3) bekezdése értelmében a Javadalmazási Szabályzat cégiratok 
közötti elhelyezéséről az elfogadást követő 30 napon belül gondoskodjon. 
  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Varga Gusztáv polgármester és 
              Ügyvezetők 
 
  
139/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával arról 
dönt, hogy a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. 2015. évi előzetes beszámolójában a 
Mezőkovácsházára kimutatott eredmény, ívóviz ágazatra eső, 3.237 eFt veszteségének 
fedezetét a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás képezze. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a veszteség a költségvetési törvény által bizto-
sított rendkívüli önkormányzati támogatás keretében megigénylésre kerüljön. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Varga Gusztáv 
               polgármester 
 
  
140/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával kéri 
a térség országgyűlési képviselőjét Simonka Györgyöt, hogy járjon el a települést érintő, 
víziközmű ágazatot sújtó – a határozat mellékletét képező  - problémák kezelésében. A 
települési víziközmű feladatok ellátása az önkormányzat feladata. Törvényi szabályozás 
útján jelen feladatot a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. látja el. A szabályozások értel-
mében az ágazatot sújtó veszteség településünkre eső részét az önkormányzatunknak 
kell finanszírozni, melyre jelenleg forrás nem áll rendelkezésre. 
 
Határidő: értelem szerint  
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
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141/2016. (III. 24.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Fritz Izabella házi-
orvos feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére irányuló 
kérelméről szóló tájékoztatást tudomásul vette.  A kérelemben foglaltakkal kapcsolatban 
– a jogi kérdések tisztázását követően - áprilisi soros ülésén határoz.  
  
Felkéri a Polgármester urat, hogy a tárgyban az áprilisi soros ülésre készüljön előterjesz-
tés. 
 
Határidő: 2016. áprilisi soros ülés 
Felelős: Varga Gusztáv  
              polgármester 
 


