
 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel – a 

Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében – tartott rendkívüli 

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Farkas Szilárd polgármester, Somogyi András alpolgármester, Bagladi Géza, 

Gyergyák Zoltán, Kuprivecz József és Rózsás Imre képviselők 

 

Igazoltan maradt távol: Mikóné Farkas Ildikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: Dr. Keresztesi Tímea jegyző, Simonyai Imre műszaki és 

építéshatósági osztályvezető 

 

Farkas Szilárd: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és meghívott vendégeinket. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a Képviselő-testület 6 tagja jelen 

van. Mikóné Farkas Ildikó képviselő asszony igazoltan van távol, nem tud részt venni a mai 

képviselő-testületi ülésen. A napirendi pontok kiküldésre kerültek, azonban változtatni 

kívánok a napirendi pontok összetételét tekintve. A javaslataimat megtenném. Az 1./ 

napirendi pont lenne „A pályázatok beadásához testületi döntések meghozatala” című 

napirendi pont. Három pályázat tekintetében kellene döntenünk, illetve határoznunk. A 2./ 

napirendi pont lenne a TOP-2.1.3-15 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra fejlesztések” című pályázat megvalósításához projekt előkészítő tanulmány 

elkészítésére nyertes ajánlattevő kiválasztása. A 3./ napirendi pont lenne a TOP-2.1.3-15 

azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című pályázat 

megvalósításához előkészítő tevékenység, mérnöki munka elvégzésére nyertes ajánlattevő 

kiválasztása. A 4./ napirendi pont lenne a TOP-2.1.2-15 azonosítószámú „Zöld város 

kialakítása” című pályázat megvalósításához megalapozó tanulmány és részletes szakmai 

tanulmány elkészítésére nyertes ajánlattevő kiválasztása. Az 5./ napirendi pont lenne a TOP-

1.1.3-15 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat megvalósításához szakmai 

megalapozó tanulmány elkészítésére nyertes ajánlattevő kiválasztása. A 6./ napirendi pont 

lenne a TOP-1.1.3-15 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat 

megvalósításához előkészítő tevékenység mérnöki munka elvégzése. A 7./ napirendi pont 

lenne az Ingatlanvásárlás belvízvédelem megvalósításához. A 8./ napirendi pont az 

Ingatlanvásárlás agrárlogisztikai projekt megvalósításához. A 9./ napirendi pont az 

Ingatlanvásárlás barnamezős projekt megvalósításához. A 10./ napirendi pont lenne az 

Önkormányzati bérlakás iránti kérelem elbírálása és ezt követné az egyebek. A 7./, 8./ 9./ és 

10./ napirendi pontra én zárt ülés tartását javaslom. Először a zárt ülés tartásáról szavazzunk, 

utána pedig a napirendi pontokról. Kérem, aki egyetért azzal, hogy az „Ingatlanvásárlás 

belvízvédelem megvalósításához” című napirendi pont tárgyalására zárt ülés keretében 

kerüljön sor, kézfelemeléssel jelezzen.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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21/2016. (III.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ingatlanvásárlás 

belvízvédelem megvalósításához” című napirend tárgyalása során zárt ülést rendel el a 

vagyonáról való rendelkezés okán a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján. 

 

Farkas Szilárd: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az „Ingatlanvásárlás agrárlogisztikai projekt 

megvalósításához” című napirend tárgyalására zárt ülés keretében kerüljön sor, 

kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

22/2016. (III.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ingatlanvásárlás 

agrárlogisztikai projekt megvalósításához” című napirend tárgyalása során zárt ülést 

rendel el a vagyonáról való rendelkezés okán a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján. 

 

Farkas Szilárd: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az „Ingatlanvásárlás barnamezős projekt 

megvalósításához” napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

23/2016. (III.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Ingatlanvásárlás 

barnamezős projekt megvalósításához” című napirend tárgyalása során zárt ülést 

rendel el a vagyonáról való rendelkezés okán a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján. 

 

Farkas Szilárd: Kérem, aki egyetért azzal, hogy az „Önkormányzati bérlakás kérelem 

elbírálása” napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

24/2016. (III.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati bérlakás 

kérelem elbírálása” című napirend tárgyalása során zárt ülést rendel el a vagyonáról 

való rendelkezés okán a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján. 

 

Farkas Szilárd: Kérem, aki az elhangzott módosító javaslatnak megfelelően a napirendi 

pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezzen. 
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Javasolt napirendi pontok: 

 

1./ A pályázatok beadásához testületi döntések meghozatala 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

2./ A TOP-2.1.3-15 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések”    

     című pályázat megvalósításához projekt előkészítő tanulmány elkészítésére nyertes        

     ajánlattevő kiválasztása 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

3./ A TOP-2.1.3-15 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések”  

     című pályázat megvalósításához előkészítő tevékenység, mérnöki munka elvégzésére    

     nyertes ajánlattevő kiválasztása 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

4./ A TOP-2.1.2-15 azonosítószámú „Zöld város kialakítása” című pályázat megvalósításához  

     megalapozó tanulmány és részletes szakmai tanulmány elkészítésére nyertes ajánlattevő  

     kiválasztása 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

5./ A TOP-1.1.3-15 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat  

     megvalósításához szakmai megalapozó tanulmány elkészítésére nyertes ajánlattevő  

     kiválasztása 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

6./ A TOP-1.1.3-15 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat   

     megvalósításához előkészítő tevékenység mérnöki munka elvégzése 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

7./ Ingatlanvásárlás belvízvédelem megvalósításához 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

8./ Ingatlanvásárlás agrárlogisztikai projekt megvalósításához 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

9./ Ingatlanvásárlás barnamezős projekt megvalósításához 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

10./ Önkormányzati bérlakás iránti kérelem elbírálása 

       Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

11./ Egyebek 

 

A Képviselő-testület a módosított napirenddel 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett. 

 

 

1./ A pályázatok beadásához testületi döntések meghozatala 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Farkas Szilárd: Tisztelt Képviselő-testület! Említettem, hogy három pályázatról lenne szó, az 

előterjesztéseket megkapták a Tisztelt Képviselők. Az első a „Zöld város kialakítása” 

elnevezésű pályázati kiírásra zöldrekreációs projekt megvalósítása pályázat benyújtása. 

Ismertessem-e az előterjesztést, vagy a határozati javaslat mindenki számára ismert? 

„Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában” ez lenne a pályázatnak a címe. Kérem, aki 

egyetért azzal, hogy a „Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában” című pályázat a „Zöld 

város kialakítása” elnevezésű pályázati kiírás tekintetében benyújtásra kerüljön, illetve a 

határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

25/2016. (III.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Zöld 

város kialakítása” tárgyú TOP- 2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra.  

- A pályázat címe: „Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában”  

- A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 8886 Letenye1463/3, 1463/1, 

1669/3, 393/1, 389, 354/1, 354/18, 354/26, 380/13, 386/2, 387/2, 437/2, 380/9, 1/1, 

1/5, 396, 398, 1215/5, 1215/3, 1/3, 1458/5, 1458/3 hrsz-ú ingatlanok  

- A pályázati konstrukció száma: TOP-2.1.2-15 

- A tervezett projekt teljes költsége: 200.000.000.- Ft  

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 

0.- Ft  

- A tervezett projektnek a támogatás szempontjából elismerhető költsége 

(elszámolható költség): 200.000.000.- Ft.  

- A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 200.000.000.- Ft. 

 

2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására és minden további intézkedés, jognyilatkozat 

megtételére, a  szükséges dokumentumok aláírására.  

A Képviselő-testület a TOP- 2.1.2 -15 pályázat nyertessége esetén a felhalmozási célú 

támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatát és ehhez kapcsolódóan a 

beruházási kiadási előirányzatát a Zöldrekreációs fejlesztés a Mura városában” címen 

megemeli az elnyert pályázati támogatás összegével a támogatási döntés kézhezvételét 

követő költségvetési rendelet módosításakor. 

 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben az Önkormányzat az igényelt 

támogatásnál kevesebb támogatásban részesül, vagy részletes tervek alapján növekszik 

a projekt összköltsége, az ezekhez szükséges önerő biztosítására vonatkozó újabb 

előterjesztést ismételten megtárgyalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Farkas Szilárd polgármester 

Operatív végrehajtásért: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

       Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

       Simonyai Imre építéshatósági és műszaki osztályvezető 

 

Farkas Szilárd: A „Helyi gazdaságfejlesztés” tárgyú TOP-1.1.3-15 kódszámú pályázati 

felhívásra, agrárlogisztikai projekt megvalósítására pályázatot kívánunk benyújtani. Az 
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előterjesztésben az a) és c) pontok kiemelésre kerültek. Helyi termelők helyi piacra jutásának 

támogatása, illetve a helyi termékek piacra jutását segítő agrárlogisztikai fejlesztések 

támogatása gyűjtőpont, erre a kettőre, vagy ezen elemek tekintetében kerülne a pályázat 

benyújtásra, illetve ezek az elemek mindenképpen szerepelnének a pályázatban. A pályázat 

címe „Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén”. Kérdés, 

észrevétel van-e a képviselők részéről? 

 

Bagladi Géza: Más helyszín nem jött szóba, csak ez? Érintőlegesen volt róla szó azon a 

megbeszélésen, csak akkor még a piacot máshova gondoltuk. Ez egy új dolog.  

 

Simonyai Imre: A Ipari parkban lett volna a hűtőház.  

 

Bagladi Géza: Mint egyik szempont, talán a barnamezősnél jött szóba.  

 

Farkas Szilárd: Nem. Az Ipari park fejlesztésnél jött szóba a hűtőház kérdése.  

 

Bagladi Géza: Igen, hogy esetleg kivisszük oda. 

 

Somogyi András: Nem rossz ez, jó helyen van.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Egyben megvalósítható lenne, nem két helyszínen kellene 

megvalósítani. 

 

Farkas Szilárd: Kérem, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfelemeléssel 

jelezzen.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

26/2016. (III.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Helyi 

gazdaságfejlesztés” tárgyú TOP-1.1.3-15 kódszámú pályázati felhívásra.  

- A pályázat címe: „Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések 

Letenyén”  

- A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 8886 Letenye Farkas J. u. 

57., 387/1 hrsz-ú ingatlanon  

- A pályázati konstrukció száma: TOP-1.1.3-15 

- A tervezett projekt teljes költsége: 250.000.000.- Ft  

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 

0.- Ft  

- A tervezett projektnek a támogatás szempontjából elismerhető költsége 

(elszámolható költség): 250.000.000.- Ft.  

- A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 250.000.000.- Ft. 

 

2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására és minden további intézkedés, jognyilatkozat 

megtételére, a  szükséges dokumentumok aláírására.  

A Képviselő-testület a TOP- 1.1.3 -15 pályázat nyertessége esetén a felhalmozási célú 

támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatát és ehhez kapcsolódóan a 
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beruházási kiadási előirányzatát a „Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai 

fejlesztések Letenyén” címen megemeli az elnyert pályázati támogatás összegével a 

támogatási döntés kézhezvételét követő költségvetési rendelet módosításakor. 

 

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben az Önkormányzat az igényelt 

támogatásnál kevesebb támogatásban részesül, vagy részletes tervek alapján növekszik 

a projekt összköltsége, az ezekhez szükséges önerő biztosítására vonatkozó újabb 

előterjesztést ismételten megtárgyalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Farkas Szilárd polgármester 

Operatív végrehajtásért: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

       Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

       Simonyai Imre építéshatósági és műszaki osztályvezető 

 

Farkas Szilárd: TOP-2.1.3-15 azonosító számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztések” elnevezésű kiírás, a záportározó építési projekt megvalósításához pályázat 

benyújtása. Ismert a Képviselő-testület előtt, hogy Letenye védelme ebből a szempontból is 

kiemelten fontos. A pályázat címe „Záportározó  kialakítása Letenye város belvízvédelme 

érdekében”. Kiegészítés van-e az előterjesztéshez a képviselők részéről?  
 

Bagladi Géza: Arról külön fogunk dönteni, hogy milyen módon lesz az ingatlan adásvétele? 

 

Farkas Szilárd: Igen. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Ez csak a pályázat benyújtásával kapcsolatos. 

 

Farkas Szilárd: Ez csak a pályázat benyújtása. A további napirendi pontokban, majd a 7. 

napirendi pontban zárt ülés keretén belül fogunk erről részletesen tárgyalni és dönteni. Kérem, 

aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze ezt. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

27/2016. (III.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” tárgyú TOP-2.1.3-15 

kódszámú pályázati felhívásra.  

- A pályázat címe: „Záportározó kialakítása Letenye város belvízvédelme 

érdekében”  

- A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 8886 Letenye 013/9, 07  

hrsz-ú ingatlanok  

- A pályázati konstrukció száma: TOP-2.1.3-15 

- A tervezett projekt teljes költsége: 200.000.000.- Ft  

- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 

0.- Ft  

- A tervezett projektnek a támogatás szempontjából elismerhető költsége 

(elszámolható költség): 200.000.000.- Ft.  

- A TOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 200.000.000.- Ft. 
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2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat benyújtására és minden további intézkedés, jognyilatkozat 

megtételére, a  szükséges dokumentumok aláírására.  

A Képviselő-testület a TOP- 2.1.3 -15 pályázat nyertessége esetén a felhalmozási célú 

támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatát és ehhez kapcsolódóan a 

beruházási kiadási előirányzatát a „Záportározó kialakítása Letenye város 

belvízvédelme érdekében” címen megemeli az elnyert pályázati támogatás összegével 

a támogatási  döntés kézhezvételét követő költségvetési rendelet módosításakor. 

  

3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben az Önkormányzat az igényelt 

támogatásnál kevesebb támogatásban részesül, vagy részletes tervek alapján növekszik 

a projekt összköltsége, az ezekhez szükséges önerő biztosítására vonatkozó újabb 

előterjesztést ismételten megtárgyalja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Farkas Szilárd polgármester 

Operatív végrehajtásért: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

      Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

      Simonyai Imre építéshatósági és műszaki osztályvezető 

 

 

2./ A TOP-2.1.3-15 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések”    

     című pályázat megvalósításához projekt előkészítő tanulmány elkészítésére nyertes        

     ajánlattevő kiválasztása 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Farkas Szilárd: Tisztelt Képviselő-testület! A „Települési környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztések című pályázat megvalósításához projekt előkészítő tanulmány elkészítésére 

nyertes ajánlattevő kiválasztása” napirend következik. Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, 

hogy ismertessem-e az előterjesztést, illetve a határozati javaslatot felolvassam-e? 

 

Somogyi András: Nem szükséges, elég a határozati javaslat ismertetése. 

 

Farkas Szilárd: A határozati javaslat így szól: Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a TOP-2.1.3-15 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztések” című pályázat megvalósításához projekt előkészítő tanulmány elkészítésére kiírt 

ajánlati felhívás nyerteseként az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 

17-19.) hirdeti ki, bruttó 2.921.000.- Ft vállalási árral. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. A tanulmány készítésére a fedezet Letenye 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. 

(II.29.) önkormányzati rendelete dologi kiadások, egyéb szolgáltatás során rendelkezésre áll. 

Kérem, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze ezt.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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28/2016. (III.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15 

azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című 

pályázat megvalósításához projekt előkészítő tanulmány elkészítésére kiírt ajánlati 

felhívás nyerteseként az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 

17-19.) hirdeti ki, bruttó 2.921.000.- Ft vállalási árral. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

A tanulmány készítésére a fedezet Letenye Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete 

dologi kiadások, egyéb szolgáltatás során rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2016. március10. 

Felelős:    Farkas Szilárd polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

       Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

       Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

 

3./ A TOP-2.1.3-15 azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések”  

     című pályázat megvalósításához előkészítő tevékenység, mérnöki munka elvégzésére    

     nyertes ajánlattevő kiválasztása 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Farkas Szilárd: Tisztelt Képviselő-testület! A „Települési környezetvédelmi infrastruktúra 

fejlesztések” című pályázat megvalósításához előkészítő tevékenység, mérnöki munka 

elvégzésére nyertes ajánlattevő kiválasztása. A határozati javaslat így szól: Letenye Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15 azonosítószámú „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című pályázat megvalósításához előkészítő 

tevékenység, mérnöki munka elvégzésére kiírt ajánlati felhívás nyerteseként a Linakron 

Mérnöki Kft. 8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u. 10.) hirdeti ki, bruttó 6.540.500.- Ft 

vállalási árral. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 

aláírására. Az előkészítő tevékenység, mérnöki munka elvégzésérea fedezet Letenye Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.29.) 

önkormányzati rendelete dologi kiadások, egyéb szolgáltatás során rendelkezésre áll. Kérem, 

aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze ezt.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

29/2016. (III.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15 

azonosítószámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című 

pályázat megvalósításához előkészítő tevékenység, mérnöki munka elvégzésére kiírt 
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ajánlati felhívás nyerteseként a Linakron Mérnöki Kft. 8900 Zalaegerszeg, Budai 

Nagy Antal u. 10.) hirdeti ki, bruttó 6.540.500.- Ft vállalási árral. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Az előkészítő tevékenység, mérnöki munka elvégzésérea fedezet Letenye Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. 

(II.29.) önkormányzati rendelete dologi kiadások, egyéb szolgáltatás során 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2016. március10. 

Felelős:    Farkas Szilárd polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

    Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

    Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

 

4./ A TOP-2.1.2-15 azonosítószámú „Zöld város kialakítása” című pályázat megvalósításához  

     megalapozó tanulmány és részletes szakmai tanulmány elkészítésére nyertes ajánlattevő  

     kiválasztása 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Farkas Szilárd: Tisztelt Képviselő-testület! „Zöld város kialakítása” című pályázat 

megvalósításához megalapozó tanulmány és részletes szakmai tanulmány elkészítésére 

nyertes ajánlattevő kiválasztása. A határozati javaslat így szól: Letenye Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15 azonosítószámú „Zöld város 

kialakítása”című pályázat megvalósításához megalapozó tanulmány és részletes szakmai 

tanulmány elkészítésére kiírt ajánlati felhívás nyerteseként az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. 

(8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 17-19.) hirdeti ki, bruttó 2.921.000.- Ft vállalási árral. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. A 

tanulmányok készítésére a fedezet Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete dologi kiadások, 

egyéb szolgáltatás során rendelkezésre áll. Kérem, aki a határozati javaslatban foglaltakkal 

egyetért, kézfelemeléssel jelezze ezt. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

30/2016. (III.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15 

azonosítószámú „Zöld város kialakítása”című pályázat megvalósításához megalapozó 

tanulmány és részletes szakmai tanulmány elkészítésére kiírt ajánlati felhívás 

nyerteseként az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 17-19.) 

hirdeti ki, bruttó 2.921.000.- Ft vállalási árral. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 
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A tanulmányok készítésére a fedezet Letenye Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete 

dologi kiadások, egyéb szolgáltatás során rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2016. március10. 

Felelős:   Farkas Szilárd polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

       Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

       Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

 

5./ A TOP-1.1.3-15 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat  

     megvalósításához szakmai megalapozó tanulmány elkészítésére nyertes ajánlattevő  

     kiválasztása 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Farkas Szilárd: Tisztelt Képviselő-testület!  „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat  

megvalósításához szakmai megalapozó tanulmány elkészítésére nyertes ajánlattevő 

kiválasztása. A határozati javaslat így szól: Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a TOP-1.1.3-15 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat 

megvalósításához a projekt előkészítés fázisában szakmai megalapozó tanulmány 

elkészítésére kiírt ajánlati felhívás nyerteseként az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. (8800 

Nagykanizsa, Petőfi u. 17-19.) hirdeti ki, bruttó 3.492.500.- Ft vállalási árral. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. A tanulmány 

készítésére a fedezet Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi 

költségvetéséről szóló 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete dologi kiadások, egyéb 

szolgáltatás során rendelkezésre áll. Kérem, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze ezt. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

31/2016. (III.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15 

azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat megvalósításához a projekt 

előkészítés fázisában szakmai megalapozó tanulmány elkészítésére kiírt ajánlati 

felhívás nyerteseként az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 

17-19.) hirdeti ki, bruttó 3.492.500.- Ft vállalási árral. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

A tanulmány készítésére a fedezet Letenye Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete 

dologi kiadások, egyéb szolgáltatás során rendelkezésre áll. 
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Határidő: 2016. március10. 

Felelős:   Farkas Szilárd polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

    Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

    Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 

 

 

6./ A TOP-1.1.3-15 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat   

     megvalósításához előkészítő tevékenység mérnöki munka elvégzése 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Farkas Szilárd: Tisztelt Képviselő-testület! Ez az anyag ma került kiosztásra, mivel hétfői nap 

érkeztek be az ajánlatok. A határozati javaslat így szól: Letenye Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a ”TOP-1.1.3-15 azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című 

pályázat megvalósításához előkészítő tevékenység, mérnöki munka elvégzésére kiírt ajánlati 

felhívás nyerteseként a SEBREK Kft. (7200 Dombóvár, Rét u. 58/a) hirdeti ki, bruttó 

7.699.883.- Ft vállalási árral. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 

szerződés aláírására. Az előkészítő tevékenység, mérnöki munka elvégzésére a fedezet 

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 

6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete dologi kiadások, egyéb szolgáltatás során 

rendelkezésre áll. Kérem, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel 

jelezze ezt.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

32/2016. (III.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ”TOP-1.1.3-15 

azonosítószámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázat megvalósításához 

előkészítő tevékenység, mérnöki munka elvégzésére kiírt ajánlati felhívás nyerteseként 

a SEBREK Kft. (7200 Dombóvár, Rét u. 58/a) hirdeti ki, bruttó 7.699.883.- Ft 

vállalási árral. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Az előkészítő tevékenység, mérnöki munka elvégzésére a fedezet Letenye Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. 

(II.29.) önkormányzati rendelete dologi kiadások, egyéb szolgáltatás során 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2016. március 10. 

Felelős:   Farkas Szilárd polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

    Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

    Simonyai Imre műszaki és építéshatósági osztályvezető 
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7./ Ingatlanvásárlás belvízvédelem megvalósításához 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

A napirend tárgyalása ZÁRT ülésen történt, a jegyzőkönyv külön került felvételre.) 

 

 

8./ Ingatlanvásárlás agrárlogisztikai projekt megvalósításához 

       Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

A napirend tárgyalása ZÁRT ülésen történt, a jegyzőkönyv külön került felvételre.) 

 

 

9./ Ingatlanvásárlás barnamezős projekt megvalósításához 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

A napirend tárgyalása ZÁRT ülésen történt, a jegyzőkönyv külön került felvételre.) 

 

 

10./ Önkormányzati bérlakás iránti kérelem elbírálása 

       Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

A napirend tárgyalása ZÁRT ülésen történt, a jegyzőkönyv külön került felvételre.) 

 

Farkas Szilárd: Zárt ülés után folytatjuk a nyílt ülést. A Képviselő-testület a zárt ülésen a 

napirendi pontok tekintetében meghozta döntését. 

 

 

11./ Egyebek 

 

a./ Könyvtárpártoló Alapítvány működési támogatása 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Farkas Szilárd: Tisztelt Képviselő-testület! A Könyvtárpártoló Alapítvány az idei évben is 

támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, illetve a Képviselő-testülethez. A 

benyújtott kérelemben a József Attila versmondó verseny díjazásánál felmerült kiadásaihoz 

50.000.- Ft támogatást kérnek, mint ahogy azt a támogatási kérelem - amely az 

előterjesztéshez csatolásra került - tartalmazza. A költségvetés elfogadása után a civil 

szervezetek részére 6.000.000.- Ft áll rendelkezésre, amely az egyesületek, alapítványok 

támogatását tartalmazza. Mivel alapítványról van szó, nem egyesületről, ezért a Képviselő-

testületnek kell dönteni. Ez a 6.000.000.- Ft terhére menne, a költségvetés 14. mellékletének 

második sorában tervezett összegnek a terhére. Én javaslom, hogy támogassuk a 

Könyvtárpártoló Alapítványt, hiszen a versmondó versenyen a helyi diákjaink is részt 

vesznek, és úgy gondolom, hogy ennyiben lehet a Könyvtárpártoló Alapítványt támogatni. 

Nem sűrűen kérnek támogatást, tehát támogatásra javaslom. 

 

Gyergyák Zoltán: Csak ezt az összeget fordítják a díjazásra, vagy a Könyvtárpártoló 

Alapítvány is tesz még hozzá valamit? Én az 50.000.- Ft-ot keveslem a díjazásra.  
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Farkas Szilárd: Ez nem derül ki. Írásban érkezett a kérelem, szóban nem beszéltem a titkárral, 

de utána tudunk érdeklődni. 

 

Kuprivecz József: Ha abból indulunk ki, hogy az alapítványnak megy az 1 %, olyan nagyon 

sok bevételük nem lehet. Egyébként a civil.hu honlapon meg lehet nézni.  

 

Farkas Szilárd: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

38/2016. (III.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének 

terhére az alábbiak szerint biztosít működési támogatást: 

 

1. Könyvtárpártoló Alapítvány Letenye 50.000.- Ft 

 

Letenye Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében az egyéb működési célú 

kiadások (K5) során a fedezet rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatásról szóló 

megállapodást megkösse, valamint az átutalásról mielőbb intézkedjen. 

 

Határidő: 2016. március 31. 

Felelős:   Farkas Szilárd polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

 

b./ Csatlakozás a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési  

     Csoportosuláshoz 

     Előadó: Farkas Szilárd polgármester 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Farkas Szilárd: Tisztelt Képviselő-testület! Arról lenne szó, hogy a Mura Régió ETT-hez, az 

Európai Területi Együttműködési Társuláshoz csatlakoznánk. Ez egy határon átnyúló társulás, 

amiben a prelogi járás települései vesznek részt, kivéve Prelog testvértelepülésünk, a Mura 

Menti Területfejlesztési Társulás, Bázakerettyével közösen hozták létre ezt a csoportosulást. 

Letenye számára is előnyös lenne, ha ehhez a csoportosuláshoz csatlakoznánk. Egyrészt az 

INTERREG határon átnyúló pályázatok szempontjából sem lenne hátrányos, pont a holnapi 

nap folyamán megyünk egyeztetni egy pályázattal kapcsolatosan. A tagdíj fedezete a 2016. 

évi költségvetés 14. mellékletében meghatározott működési támogatások terhére biztosított, 

amely a 2016-os évben 100.- Ft/fő/év. Lakosságszám arányosan került meghatározásra, amely 

mintegy 430.000.- Ft összeget tenne ki, a költségvetésbe ekkora összeg került betervezésre. A 

magyar oldali központ Tótszerdahelyen található, a polgármester úrral ez ügyben egyeztettem. 

Nálam van a Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás alapszabálya, illetve az Egyezmény is, amihez csatlakoznánk. Nem tudom, 

hogy mennyire akarja ezt a Képviselő-testület megismerni. 
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Somogyi András: Mikor is alakultak meg ők? 

 

Farkas Szilárd: 2015. május 14-én a záró rendelkezések 13. cikkelye szerint.  

 

Somogyi András: Amikor legutóbb Kerkaszentkirályon volt a rendezvény, ott a Tislér úr ezzel 

kapcsolatosan adott információt. A dolognak az a lényege, hogy ehhez a csapathoz, az  

EGTC-hez állami pénzek tudnak úgy levándorolni a magyar-horvát átnyúló pályázatokkal 

kapcsolatban, hogy azt nem felügyeli senki. 

 

Farkas Szilárd: Közvetlen Brüsszelből felügyelik.  

 

Kuprivecz József: Én egy egyesületet könyvelek, aki részt vett egy ugyanilyen projektben. 

Számolatlanul dől a pénz mindenfajta papír nélkül, ez hihetetlen. Egyszer a horvátok utalnak 

ennyi millió eurót, vagy a magyarok utalnak ennyi százezer eurót oda-vissza. Kérdeztem, 

hogy a papírok, azt mondták nincsenek. Senki nem ellenőrzi, igazából nem is tudják. Ezen a 

430.000.- Ft-on ne múljon.  

 

Farkas Szilárd: A határozati javaslatot elolvasta mindenki. A jövő héten nem vagyok és akkor 

lesz egy ülés, ott már kérik a határozatot. Kérem, aki egyetért a határozati javaslatban 

foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezzen. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 

 

 

39/2016. (III.9.) számú h a t á r o z a t: 

 

1. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Letenye 

Város Önkormányzata tagként csatlakozzon a Mura Régió Korlátolt Felelősségű 

Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz (rövidített hivatalos neve magyar 

nyelven:  Mura Régió ETT., székhelyének címe: 8864 Tótszerdahely, Kossuth u. 83.). 

 

2. Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mura Régió ETT-t 

létrehozó egyezményt, illetve a társulás alapszabályát elfogadja, és vállalja az abban 

meghatározottak szerint a tagdíj megfizetését. A tagdíj fedezete a 2016. évi 

költségvetés 14. mellékletében meghatározott működési támogatások terhére 

biztosított. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozáshoz 

szükséges minden dokumentumot aláírjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Farkas Szilárd polgármester 

 

Operatív végrehajtásért felelős: Dr. Keresztesi Tímea jegyző 

                   Pusztai Klára pénzügyi osztályvezető 

 

Gyergyák Zoltán: A szakmai részén átmentünk, de van egy pénzügyi rész, amit kérdésként 

tennék fel a megvalósítási tanulmányokhoz kapcsolódóan. Jelenleg ennek a fedezete az egyéb 

szolgáltatás soron van, ami azt jelenti, ha jól értem, hogy erre a fedezet jelenleg nincs meg, 

ezt más elől vesszük el addig, amíg nem jön meg ez a pénz. Ha ennek egy része nem jön meg 
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az idén, akkor nekünk oda pénzt kell tenni valahonnan a betervezett szolgáltatásokra. Ez a 

képviselő-testületi ülésen nem hangzott el, amikor a költségvetést elfogadtuk, itt 15.874.500.- 

Ft-ról van szó. A lehető legrosszabb esetben fennállhat az a lehetőség, hogy a 15.000.000.-  

Ft-ot valahonnan nekünk majd oda kell tennünk az egyéb szolgáltatásokra, mert vélhetően 

ezek a pénzek az idén nem fognak megjönni. Ennek egy része lehet akár ez a 9.000.000.- Ft 

is, ami itt van a pályázatoknál és akkor már csak 6.000.000.- Ft a lyuk. Jó lenne információt 

kapni róla, hogy én ezt jól értem-e, vagy más van mögötte. Ettől függetlenül támogatom, 

megszavaztuk, ott nem akartam nagyon feszegetni, gondoltam inkább külön megkérdezem. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Természetesen végiggondoltuk, alapvetően jól látja a Gyergyák 

képviselő úr a dolgot. Terveztünk be az egyéb szolgáltatásokra, pontos összegeket nem 

tudtunk, mert nem tudtuk akkor még, hogy mire mekkora pénzeket kapunk. A 9.000.000.-   

Ft-ot valójában azért terveztük be, ha nem kapunk meg bizonyos összegeket, vagy túllépi azt 

a keretösszeget, amit saját forrásként biztosítani kell. Igen ezzel a 9.000.000.- Ft-tal fogunk 

tudni gazdálkodni ebben a tekintetben. Mivel a fizetési feltételekkel még egyeztetni kell, azért 

igyekszünk a feltételekben úgy megállapodni, hogy ennek egy része átcsússzon a jövő évre. 

Így gondolkodunk, illetve én nagyon bízom benne, hogy gyors pályázati elbírálás lesz és 

utána az előleget le tudjuk igényelni. 

 

Gyergyák Zoltán: Mi az a legkorábbi időpont, amikor jöhet pénz? Mi az, ami legkésőbb, 

lehet, hogy csak 3-4 év múlva jön meg? 

 

Dr. Keresztesi Tímea: A kivitelezés. 

 

Gyergyák Zoltán: Ebből, amit finanszírozunk. 

 

Simonyai Imre: Ebből semmi. Rossz a Gyergyák úr száma, mert nem 15.000.000.- Ft, hanem 

körülbelül a fele, ha nem nyer a pályázat, akkor nem kell tervezési munkát végezni.  

 

Dr. Keresztesi Tímea: A Gyergyák úr jól számolt, most a költségvetésünket terheli ez a 

költség. A Gyergyák úr azt szeretné tudni, hogy nagyjából mikor jöhetnek ezek a pénzek. 

Nem tudjuk megmondani, mert még ebben az új támogatási rendszerben nem volt elbírált 

pályázat. Nem tudjuk, hogy mi az a szakasz, 30 nap az elbírálási határidő, de gyakorlatilag 

minden hiány pótolható és pótolandó, akár többször is, tehát elhúzódhat ez a bírálati szak. 

Annak idején azt ígérték, hogy ebben a pályázati szakban nem fog elhúzódni fél évig a 

pályázat elbírálása, 3-4 hónapon belül döntéshez jutunk. Utána viszont, ha gyorsan aláírjuk a 

támogatási szerződést, akkor igényelhetjük az előleget. A tapasztalataink szerint az előleghez 

gyorsan hozzájutunk.  

 

Gyergyák Zoltán: Rendben, köszönöm. A buszmegállónál van a dohánybolt. Lehetőségünk 

van-e arra, hogy a 7-es útra oda kirakjunk egy megállni tilos táblát?  

 

Dr. Keresztesi Tímea: Nem.  

 

Gyergyák Zoltán: Az autók oda beállnak a dohánybolt mellé és a buszok nem tudnak 

befordulni. Nem tudom, hogy van-e erre lehetőség. 

 

Dr. Keresztesi Tímea: Speciális a dolog. A mi tulajdonunkban van a terület, de az ÉNYKK 

Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. kizárólagos használatában van. Elvileg 

ott nem parkolhatna semmi. Meg kell kérdezni, hogy az ÉNYKK-val közösen ki tudnánk-e 
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rakni egy megállni tilos kivéve buszok táblát. Kettőt kellene kirakni, az elejére megállni tilos, 

utána kivéve buszok.  

 

Gyergyák Zoltán: Az LSE adott-e be támogatási kérelmet? 

 

Farkas Szilárd: Az LSE támogatásra nem adott be még kérelmet. Az elbírált kérelmekről a 

soron következő rendes testületi ülésen be kell, hogy számoljak a költségvetési rendeletben 

megfogalmazottak szerint. Nem adott be kérelmet, ha beérkezik a kérelem beszélni fogunk 

róla, én addig támogatást nem ítélek meg nekik. A többi egyesület adott már be kérelmeket, a 

tavalyihoz hasonló mértékben, amelyeket még nem bíráltam el.  

  

Farkas Szilárd: Mivel több napirendi pont nincs, az ülést 21.05 órakor bezárom. 

 

K.m.f. 

 

 

 

    

 

            Farkas Szilárd                                                                         Dr. Keresztesi Tímea 

             polgármester                                                                                     jegyző 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


