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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/22/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 3. napján 7.30
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita,
Sváb Antal Béla és Mező István képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző
Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Kiss Dénes gazdálkodási osztályvezető
Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Mező István és Sváb Antal Béla
képviselők személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 7 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
7 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója
vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet – szereplő, alábbi
napirend szerint tartsa ülését:
NAPIREND:
1./ Döntések a TIOP-1.2.1.A1-15/1 azonosító számú „Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” című pályázattal kapcsolatban
2./ Döntés a Szikszó 1284/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
3./ Döntés a Rákóczi Leader működésével kapcsolatos likviditási keret módosításával
kapcsolatban
4./ Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
5./ A Szikszó szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, intenzifikálása és kapacitásbővítése
című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 azonosító számú pályázat projektzárásával kapcsolatos
projektmenedzsmenti feladatok ellátása vonatkozásában a közbeszerzést lezáró döntés
utólagos jóváhagyása
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 7 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
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1./ Döntések a TIOP-1.2.1.A1-15/1 azonosító számú „Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” című pályázattal kapcsolatban
2./ Döntés a Szikszó 1284/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
3./ Döntés a Rákóczi Leader működésével kapcsolatos likviditási keret módosításával
kapcsolatban
4./ Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
5./ A Szikszó szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, intenzifikálása és kapacitásbővítése
című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 azonosító számú pályázat projektzárásával kapcsolatos
projektmenedzsmenti feladatok ellátása vonatkozásában a közbeszerzést lezáró döntés
utólagos jóváhagyása
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Döntések a TIOP-1.2.1.A1-15/1 azonosító számú „Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” című pályázattal kapcsolatban
2./ Döntés a Szikszó 1284/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
3./ Döntés a Rákóczi Leader működésével kapcsolatos likviditási keret módosításával
kapcsolatban
4./ Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
5./ A Szikszó szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, intenzifikálása és kapacitásbővítése
című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 azonosító számú pályázat projektzárásával kapcsolatos
projektmenedzsmenti feladatok ellátása vonatkozásában a közbeszerzést lezáró döntés
utólagos jóváhagyása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Döntések a TIOP-1.2.1.A1-15/1 azonosító számú „Agóra – multifunkcionális közösségi
központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek
kialakítása” című pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: nyolc település – konzorciumban - adná be a pályázatot,
Szikszón két épület kerülne felújításra, az egyik a volt mozi épülete, a másik pedig a hivatal
régi épületének tetőtere, amelyik nagyon rossz állapotban van. Csak belső felújítás lehet, 90
millió forintra tud az önkormányzat pályázni. A projekt megvalósítása során közösségi,
foglalkoztató, illetve oktató terek kialakítására, átalakítására, meglévő helyiség

3

korszerűsítésére, az ehhez kapcsolódó belsőépítészeti kialakításokra, oktatótér kialakításához,
működtetéséhez, és ezekhez kapcsolódó eszközvásárlásokra lehet pályázni. 70 millió forint
lenne a belső felújításra, 20 millió forint pedig eszközvásárlásra. Csak és kizárólag oktatási
célra lehet pályázni.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 226/2015.(XI.03.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a TIOP-1.2.1.A1-15/1 azonosító számú „Agóra – multifunkcionális
közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális
feltételeinek kialakítása” című pályázat benyújtásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete konzorciumban pályázatot nyújt be
TIOP-1.2.1.A1-15/1 azonosító számon „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és
területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” címmel
oktatási és képzési tevékenységek fejlesztése céljából. A pályázat vissza nem térítendő,
100%-os intenzitású, melyhez önerő biztosítása nem szükséges. A pályázat megvalósításának
határideje 2015. december 20. napja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 227/2015.(XI.03.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár alapító okiratának
módosítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a Szikszói
Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár alapító okiratát:
Az alapító okirat 1.2. pontjának eredeti szövegezése:
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 3800 Szikszó, Rákóczi u. 33.
1.2.2.telephelyei:
telephely megnevezése
telephely címe
1 Szikszó Városi Könyvtár
3800 Szikszó, Malom u. 3.
2 Szikszó Városi Sportcsarnok
3800 Szikszó, Malom u. 5.
3 Szikszói Városi Uszoda
3800 Szikszó, Malom u. 7.
4 Borok Háza
3800 Szikszó, Esze Tamás u. 2177/4 hrsz.
Az alábbiak szerint módosul:
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1.2.A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 3800 Szikszó, Rákóczi u. 33.
1.2.2.telephelyei:
telephely megnevezése
telephely címe
1 Szikszó Városi Könyvtár
3800 Szikszó, Kassai u. 46.
2 Szikszó Városi Sportcsarnok
3800 Szikszó, Malom u. 5.
3 Szikszói Városi Uszoda
3800 Szikszó, Malom u. 7.
4 Borok Háza
3800 Szikszó, Esze Tamás u. 2177/4 hrsz.
5 Kálvin tér 1.
6 Rákóczi u. 3.
7 József Attila u. 1.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ Döntés a Szikszó 1284/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 228/2015.(XI.03.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó 1284/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő
meghirdetésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a kizárólagos
tulajdonában lévő, Szikszó belterület 1284/5 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű, 1 ha területű ingatlanrészt az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ Döntés a Rákóczi Leader működésével kapcsolatos likviditási keret módosításával
kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: mikor alakult a Rákóczi Leader, azért kérdezi,
mert az Abaúj Leadertől folyamatosan kapja a hírleveleket, konferencián vett részt, a Rákóczi
Leadertől még nem kapott semmit.
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Füzesséri József polgármester: már régen megalakult, intézkedni fog, hogy minden képviselőt
vegyenek fel a listára és kapjanak mindenről értesítést.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: hányan dolgoznak ott?
Füzesséri József polgármester: most 3 fő, ezt egyébként a törvény szabja meg, központilag
van eldöntve, még a béreket sem ők határozzák meg, eléggé központi irányítás van. Most az a
fontos, hogy nyertek 325 millió forintot, abból 50 millió a működés és a 7 településre van a
275 millió forint. Utófinanszírozás van, a működési költséget sem küldték még.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: múltkor Kecskeméten voltak egy előadáson, ott az
hangzott el, hogy december közepéig fog 3 millió forintot kapni működésre a Leader, minden
településen kellett fórumot tartani, lement a hét fórumból hat, hirdetések mennek, honlapjuk
van, mindenről fotódokumentációk készültek. Köteles Tibor a pályázatos, Kőszegi Andrea a
pénzügyi vezető a Leaderben, ők vannak fölvéve állandó alkalmazottként, és nyilván van egy
könyvelője is a cégnek, aki a könyvelést végzi. Ő Juhos Attilának a felesége.
Füzesséri József polgármester: Ő megbízási díjjal végzi ezt a munkát.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: jelenleg így áll föl az iroda, még nincs száz százalékban
kész, hiszen ahhoz is pénz kell, a villanyszerelési munkálatok vannak még hátra és akkor
rövidesen beköltözhető állapotban lesz. 3 milliót adnak előkészítésre és a hét fórumra, ezzel
most kell majd elszámolni, még az utolsó fórum Szikszón a jövő héten lesz. Ezt követően kell
a költségekkel elszámolni, ezt egyébként csak a fórumokra, munkabérekre, bérleti díjra lehet
felhasználni. Az előadáson azt mondták, hogy valószínűleg ki lesz írva még egy 3 millió
forintos működési előleg pályázat a Leadereknek, az kb. január közepén, február elején lesz
hozzáférhető, az ő számításaik szerint a pályázati pénzek 2016. július környékén lesznek
hozzáférhetőek. Megkérdezték, hogy addig a Leader egyesületeknek mit kell csinálni, azt
mondták, hogy „amit akarnak”. Azt is kérdezték, hogy addig a működési költséget hogyan
előlegezheti meg az egyesület, azt mondták, hogy „teljesen mindegy, hogy honnan szerez
pénzt az egyesület, magánembertől, önkormányzatoktól, tagoktól, bárkitől kérhet kölcsön.”
De miután a Leader térképet már megrajzolták, az egyesületeknek fel kellett állni, ezért a
munkaszervezetnek működni kell. Ha nem működik, akkor a pályázati pénzekhez sem jut
hozzá. Ha minden igaz, akkor ezek a pénzek, amiket most az önkormányzat előlegez, olyan
március, április környékén tud visszafolyni. Addigra azt mondták, hogy lesz annyi működési
előleg.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 229/2015.(XI.03.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Rákóczi Leader működésével
módosításával kapcsolatban

kapcsolatos

likviditási

keret

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete további 4.000.000.-Ft - összesen
7.000.000.- Ft összeget biztosít a Rákóczi Leader szervezet részére likviditási működési keret
létrehozása céljából, azzal, hogy a szervezet a keretösszegből csak szükség esetén
gazdálkodik, és a felhasznált összeget az irányító szerv által a Rákóczi Leadernek
támogatásként kiutalt összegből azonnal visszafizeti az önkormányzat részére.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: a 150 milliós pályázat nem szerepelt a közbeszerzési tervben
és a jogszabály szerint ha újabb közbeszerzés van az év során akkor a tervet módosítani kell.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 230/2015.(XI.03.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi összesített
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja:

Közbeszerzés
tárgya

Típusa

Előzetesen
becsült
nettó
értéke (Ft)

Városgondnoki
feladatok
ellátása
Szikszó Város
Önkormányzat
a számára

Szolgáltat
ás

96.000.00
0

Területi
együttműködé
s
segítő
program
Szikszón
ÁROP-1.A.32014-20140111

Szolgáltat
ás

11.893.38
5

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergeti
kai fejlesztése
KEOP-5.7.0/152015-0124

Építés

108.185.5
50

Alkalmazand
ó/ választott
eljárás
típusa

Uniós
értékhatárt
elérő nyílt
eljárás
A
Kbt.
122/A. § (1)
pontja
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélkül indult
tárgyalás
nélküli
A Kbt.
122/A. § (1)
pontja
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélkül indult
tárgyalás
nélküli

Hivatalos
közbeszerzé
si
tanácsadó
igénybevét
ele

Előzetes
tájékozta
tó
közzététe
le

Eljárás
tervezett
megindítá
sa

Teljesíté
s

2015.
március

4 évre
szóló
szerződ
és

Igen

Nem

2015.
május

Nem

Nem

2015.
július

Nem

Nem

2015.
április

2015.
június

7

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ A Szikszó szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, intenzifikálása és kapacitásbővítése
című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 azonosító számú pályázat projektzárásával kapcsolatos
projektmenedzsmenti feladatok ellátása vonatkozásában a közbeszerzést lezáró döntés
utólagos jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: lezárult az egész pályázat, a szennyvíztelep bővítése és
felújítása sikeresen lezárult, megtörtént az utóellenőrzés is, mindent rendben találtak, egy
dolog volt, amit a projekt menedzsment állítólag az egyik közbeszerzésnél olyan közbeszerzőt
foglalkoztatott, akivel valamilyen céges összeférhetetlenség volt és azt kellett kicserélni és
ennek a döntése. A közbeszerzésnél egy másikat kellett nekik alkalmazni.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: ez lezárult és akkor utólag?
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: utólag. Ezt a Kiss Ildikóék kérték, hogy ezt a döntést
hozza meg a képviselő-testület. Ők már azokat a dokumentációkat lerendezték, kicserélték.
Nem jó alvállalkozót alkalmaztak ők, mint projekt menedzsment. Ezt kérte az utóellenőrzés,
hogy erről miért nem volt testületi határozat. Ezt kérték, hiánypótlásban, hogy az utólagos
testületi jóváhagyás legyen meg.
Füzesséri József polgármester: szerinte nem lehet utólagos jóváhagyás, de majd egyeztet Kiss
Ildikóval. Szerinte ezt elrontották, és hiába van testületi döntés.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 231/2015.(XI.03.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó szennyvíztisztító telepének korszerűsítése, intenzifikálása és
kapacitásbővítése című, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 azonosító számú pályázat
projektzárásával kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátása vonatkozásában a
közbeszerzést lezáró döntés utólagos jóváhagyása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 azonosító
számú pályázat keretében 2015. augusztus 19-én közbeszerzési eljárás lefolytatására került
sor, a projektzárásával kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátása vonatkozásában
lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntést utólag jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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- Egyebek
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: kérdése, van-e valamilyen fejlemény a
városőrséggel kapcsolatban, mert a helyzet azóta is fennáll.
Füzesséri József polgármester: nincs. A jövő évi költségvetésben kellene erre pénzt
elkülöníteni. Ez fontos dolog, vélemény szerint mind a két bizottság tárgyalja meg.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: azt mondta polgármester úr, hogy a
közmunkások közül kap tíz fő egyenruhát.
Mező István bizottsági elnök: a polgárőrség nem működik?
Sváb Antal Béla: őket kellene megerősíteni.
Füzesséri József polgármester: a polgárőrség egy egyesület, nincs hatásköre, csak a rendőrség
felé jelezhet.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: rögzítsük azt, hogy tíz közmunkás kap
egyenruhát, ők majd posztolnak.
Füzesséri József polgármester: a városőrség pénz kérdése, a jövő évi költségvetésben kellene
pénzt biztosítani erre.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: úgy tudja, hogy Erdeiné Gál Erzsébet volt bent a
hivatalban a papsírok ügyében. Itt valakivel beszélt, aki Urszin úrhoz irányította, Ő partner
ebben az ügyben. Erzsike tudja, hogy hol vannak a papsírok, kegyeleti okok miatt szeretné
rendbe rakni.
Svába Antal Béla képviselő: a múltkori ülésen szó volt arról is, hogy vannak a városban olyan
lámpaoszlopok, amelyeken nem égnek az égők. Történt-e valami ebben az ügyben?
Takács Lászlóné alpolgármester: folyamatban van, a Kassai utcát már felmérték, de
egyébként tájékoztatta a lakosságot is, hogy hová kell bejelenteni.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: a Pénzügyi Bizottság elnökét szeretné tájékoztatni arról,
hogy elindították az Ezüst Gázló Kft. végelszámolását. A múltkor a revizor hölgy behívatta
Kalocsai Krisztinát a kft. ügyvezetőjét, hogy átadja neki a záró határozatot, bement érte és
nyilatkoztatni akarta, Krisztina azt mondta, hogy semmiről nem nyilatkozik tovább. A revizor
hölgy akkor azt mondta, hogy nem zárják le a vizsgálatot. Ő maga is bement a cégbíróságra,
mondta a bírónőnek, hogy indítsák el a végelszámolást, beleteszik függő tételként a mérlegbe
az APEH-el szemben fennálló követelést. A bírónő azt mondta, ha visznek igazolást az
APEH-től, hogy folyamatban van az eljárás, akkor megcsinálja. Nem adtak igazolást se, ezt
mondta a bírónőnek, és kérte, hogy a bíróság szerezze be hivatalból. Lényeg az, hogy ők is azt
a választ kapták, hogy nem adnak igazolást. Erre a bírónő bejegyezte a végelszámolást, tehát
elindult, közzé is van téve lassan egy hónapja. Elképzelhető, hogy végelszámolással
megszűnik a cég, akkor viszont nem tudja mit fog tovább vizsgálni az APEH, a követelést
viszont a tulajdonos, az önkormányzat kapja meg. A kötelezettségek is és a követelések is
átszállnak a tulajdonosra. Lényeg az, hogy közzé van téve a végelszámolás már lassan egy
hónapja, követelés nyilván azóta sincs bejelentve, reméli, hogy nem is lesz. Egyet tudnak, az a
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MIKOM Kft-s, az a tapolcai hirdetőtábla, amit annak idején intéztek a campinghez Éváék,
másról nem tudnak. Ha lejár a hitelezői követelés bejelentésének határideje, akkor készítenek
egy záró mérleget és akkor megszűnne a cég.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 8 óra 30 perckor.
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