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Jegyzőkönyv 

 

Készült:  Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 26-án 14 órai kezdettel 

megtartott testületi üléséről 

 

Az ülés helye: Harsány Község Közösségi Háza  

 

Jelen vannak: 
 

Szabó Gergely    polgármester    

Bihari Lajosné    alpolgármester 

Kelemen Imre    képviselő 

Papp Árpád    képviselő 

Pusztai Tamás    képviselő 

Szilvási Mária    képviselő 

 

dr. Kántor János   jegyző 

Kocsis Antalné    jkv. vezető 

 

Meghívottak: 

 

Dr. Bakk Richárd   r.alezredes, kapitányság vezető-helyettes 

Koleszár Zoltán    r.alezredes, mb. őrsparancsnok 

Lajcsák Tamás    főtörzsőrmester 

 

Az ülésre meghívást kapott, de nem jelent meg: 

 

Hegedűs Krisztián János  képviselő 

Farkas Richárd    Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Szabó Gergely polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozat-képességét, mivel 

a 7 képviselő közül 6 fő jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Papp Árpád és Pusztai Tamás képviselőket 

javasolja, mellyel a testület egyhangúlag egyetért.  

 

Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

    Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 

2. Az Emődi Rendőrőrs parancsnokának beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről 

   Előadó: Őrsparancsnok 

 

3. Harsány Község Önkormányzat összesített 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

    Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 

4. Energiamegtakarítási Intézkedési Terv elfogadása 

    Előadó: dr. Kántor János jegyző 

 

 

5. Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási      

    Megállapodásának módosítása 

    Előadó: Szabó Gergely polgármester 
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6. Fiatalok otthonteremtési támogatása iránti kérelem elbírálása 

    Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 

7. Timon Róbert kérelmének elbírálása 

     Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 

8. Rontó Eszter fellebbezése 

    Előadó: dr. Kántor János jegyző 

 

9. Szucskó Sándorné szociális kölcsön iránti kérelme 

    Előadó: dr. Kántor János jegyző 

 

10. Kovács Csaba és Beláz Orsolya miskolci lakosok telekvásárlás iránti kérelme 

      Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 

Szabó Gergely polgármester további négy napirend tárgyalására tesz javaslatot, mely alapján a 

képviselő-testület egyhangúlag az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadja el: 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

    Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 

2. Az Emődi Rendőrőrs parancsnokának beszámolója a település közbiztonsági helyzetéről 

   Előadó: Őrsparancsnok 

 

3. Harsány Község Önkormányzat összesített 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

    Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 

4. Energiamegtakarítási Intézkedési Terv elfogadása 

    Előadó: dr. Kántor János jegyző 

 

5. Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási      

    Megállapodásának módosítása 

    Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 

6. Fiatalok otthonteremtési támogatása iránti kérelem elbírálása 

    Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 

7. Timon Róbert kérelmének elbírálása 

     Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 

8. Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása iránti  

     kérelem benyújtása 

     Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 

9. Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat beadása –  

    óvoda  

    Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 

10. Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat beadása –  

      konyha 

      Előadó: Szabó Gergely polgármester 
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11. Harsányi Református Egyház támogatási kérelme 

      Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 

12. Kovács Csaba és Beláz Orsolya miskolci lakosok telekvásárlás iránti kérelme 

      Előadó: Szabó Gergely polgármester 

 

13. Rontó Eszter fellebbezése 

    Előadó: dr. Kántor János jegyző 

 

14. Szucskó Sándorné szociális kölcsön iránti kérelme 

    Előadó: dr. Kántor János jegyző 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

1. napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Szabó Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést, mely alapján a képviselő-testület – jelen van 6 

fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül annak megfelelően az alábbi határozatot 

hozza: 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2017. (IV.26.) Kt. határozata 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

szóló tájékoztatót a napirendhez kapcsolódó előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirend - Az Emődi Rendőrőrs parancsnokának beszámolója a település közbiztonsági 

helyzetéről 

 

Koleszár Zoltán r.alezredes, mb. őrsparancsnok az írásos előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 

közbiztonság szempontjából javulás mondható el. A szépkorúaknak fognak előadást szervezni a 

közeljövőben, valamint a gyermekek tekintetében is folyik felvilágosító munka. A jövőben a hétvégi 

házas és erdőterületekre kívánnak az eddigiekhez képest jobban odafigyelni. 

Dr. Bakk Richárd r.alezredes, kapitányság vezető-helyettes elmondja, hogy a Miskolc és környékén 

stabil a közbiztonság. Harsányra ez még fokozottabban igaz. Az együttműködés is jó a rendőrség és az 

önkormányzat között. 

 

Szabó Gergely polgármester megköszöni az egész éves munkát. Elmondja, hogy véleménye szerint is 

szoros az együttműködés az önkormányzat és a rendőrség között. Örül az idősek felé tett 

kezdeményezésnek. Az önkormányzat létrehozta a közbiztonsági centrumot, ezzel is elősegítve a 

fokozott rendőri jelenlétet a településen. Jónak tartja a helyi polgárőrséggel való együttműködést is. 

Elmondja, hogy az idei évben az önkormányzat szeretne egy kisebb térfigyelő rendszert kiépíteni. 

Feladatként jelentkezik a külterületi, zártkerti lopások megelőzése. 

 

A hozzászólások elhangzása után Szabó Gergely polgármester az alábbi határozati javaslatot teszi: 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Harsány község 2016. évi bűnügyi, közbiztonsági 

helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

A határozati javaslat alapján a képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 
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Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2017. (IV.26.) Kt. határozata 

a település 2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Harsány község 2016. évi bűnügyi, közbiztonsági 

helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A napirend tárgyalását követően a rendőrség képviselői a testületi ülésről eltávoznak. 

 

3. napirend - Harsány Község Önkormányzat összesített 2017. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása 

 

Szabó Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést, mely alapján a képviselő-testület – jelen van 6 

fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2017. (IV. 26.) KT. határozata 

Harsány Község Önkormányzat összesített 2017. évi Közbeszerzési Tervéről 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Harsány Község Önkormányzata és 

Intézményei  2017. évre érvényes összesített közbeszerzési tervére vonatkozó előterjesztést és azt az 

alábbiak szerint elfogadja: 

 

 

A közbeszerzés tárgya 

(az önkormányzat 

vagy intézmény 

megjelölésével) 

Támogatói 

döntés 

rendelkezésre 

áll 

(igen/nem) 

CPV kód Eljárás 

fajtája 

Közbeszerzés 

előzetesen 

becsült értéke 

(nettó) Ft.-

ban 

 

Az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja  

 

Útépítés és felújítás 

(önkormányzat)   

     

igen 45233000-9 Kbt 

115.§ 

78.700.000 2017. II. 

negyedév 

Hűtőház építés 

(önkormányzat)  

TOP-1.1.3-15 

igen 45213210-8 Kbt 

115.§ 

55.980.000 2017. III. 

negyedév 

Vízelvezető rendszer 

felújítása, kialakítása 

(önkormányzat) 

TOP-2.1.3-15-BO1-

2016-00062 

nem 45232451-8 Kbt 

115.§ 

29.700.000 2017. III. 

negyedév 

Bölcsőde építés 

(önkormányzat) TOP-

1.4.1-15 

nem 45214000-0 Kbt 

115.§  

67.000.000 2017. IV. 

negyedév 

 

Harsány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az éves 

Közbeszerzési Terv önkormányzati honlapon történő közzétételéről. 

 

Felelős:  jegyző 

Határidő: azonnal  (terv nyilvánosságra hozatala) 
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4. napirend - Energiamegtakarítási Intézkedési Terv elfogadása 

 

dr. Kántor János jegyző részletesen ismerteti az előterjesztést, mely alapján Szabó Gergely 

polgármester javasolja az abban szereplő határozat meghozatalát. 

 

A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztés szerinti határozatot hozza: 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2017. (IV. 26.) KT. határozata 

Az önkormányzat közintézményei energiamegtakarítási intézkedési terveinek elfogadásáról 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közintézményei 

Energiamegtakarítási Intézkedési Tervei jóváhagyásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy 

döntött, hogy az alábbi közintézmények energiamegtakarítási Intézkedési Terveit az előterjesztésnek 

megfelelően elfogadja. 

 

a) Harsányi Polgármesteri Hivatal 3555 Harsány Kossuth Lajos utca 67. 

b) Harsányi Közösségi Ház 3555 Harsány Hunyadi utca 4. 

c)  Harsányi Hársfavirág Óvoda 3555 Harsány Munkácsy Mihály utca 4. 

d) Harsányi Egészségcentrum 3555 Harsány Kossuth Lajos utca 45. 

 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az elfogadott Energiamegtakarítási Intézkedési 

Terveket a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája részére küldje meg. 

 

Felelős: végrehajtásért intézményvezetők 

Határidő: folyamatos 

 

5. napirend - Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási      

Megállapodásának módosítása 

 

Szabó Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést, majd javasolja az abban szereplő határozat 

meghozatalát. 

 

A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztésnek megfelelően az alábbi határozatot hozza: 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2017. (IV. 26.) KT. határozata 

Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 9. sz. 

módosításáról 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Onga és Társult Települések 

Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás 9. sz. módosítására vonatkozó 

előterjesztést és minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:  

 

1. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Onga és Társult Települések Szociális és 

Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 9. sz. módosítását a határozat melléklete 

szerint  jóváhagyja.  

2. A Képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosítás és az 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 
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Felelős:  polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

6. napirend - Fiatalok otthonteremtési támogatása iránti kérelem elbírálása 

 

Szabó Gergely polgármester ismerteti Kovács Gábor és Mező Nikolett fiatalok otthonteremtési 

támogatása iránti kérelmével kapcsolatos előterjesztést, mely alapján javasolja az abban szereplő 

határozat meghozatalát. 

 

A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztésnek megfelelően az alábbi határozatot hozza: 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2017. (IV.26.) Kt. határozata 

fiatalok otthonteremtési támogatásának megállapításáról 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fiatalok otthonteremtési támogatásáról szóló 

4/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a alapján: 

 

Kovács Gábor (sz: Szikszó, 1983. 01. 03.) 3561 Felsőzsolca Deák Ferenc utca 9.  

Mező Nikolett (sz: Miskolc, 1986. 02. 19.) 3555 Harsány, Bartók Béla u. 10. szám alatti lakosok  

részére összesen 200.000.-Ft azaz Kétszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 

 

A támogatás kifizetésének feltétele a támogatással érintett ingatlanban állandó lakcím létesítése. 

Felhatalmazzák a polgármestert a támogatás utalványozására.  

 

A képviselő-testület határozata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló a 2004. évi CXL. törvény 72.§ (4) bekezdés a) pontja alapján az indokolást és jogorvoslatról való 

tájékoztatást nem tartalmazza. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. május 31. 

 

7. napirend - Timon Róbert kérelmének elbírálása 

 

Szabó Gergely polgármester ismerteti Timon Róbert kérelmével kapcsolatos előterjesztést, majd 

javasolja az abban szereplő határozat meghozatalát. 

 

A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztés szerinti határozatot hozza: 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2017. (IV.26.) Kt. határozata 

Timon Róbert kérelméről 
 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Timon Róbert Harsány, Nyírfa utca 1. szám alatti 

lakos részére az önkormányzat tulajdonát képező Harsány, Nyírfa utca 1. és 3. szám közötti vízelvezető 

árkot legeltetés céljára - a terület gondozása fejében - 1 évre - mely a felek kölcsönös megegyezése 

alapján meghosszabbítható - használatba adja. 

 

Felelős: jegyző (tájékoztatásért) 

Határidő: 2017. május 15. 
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8. napirend - Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatása iránti kérelem benyújtása 

 

Szabó Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést, majd javasolja az abban szereplő határozat 

meghozatalát. 

 

A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztés szerinti határozatot hozza: 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2017. (IV. 26.) Kt. határozata 

a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása iránti kérelem  

benyújtásáról 

 

Harsány Község Önkormányzata  Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a Magyarország 2017. 

évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének I. 7. pont  és a III. 1. pont 

szerinti a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)  a 

belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázati kiírásának 1. b) pontja  alapján az 

önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatásra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igényre vonatkozó pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

 

9. napirend - Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat beadása – óvoda  

 

Szabó Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést, majd javasolja az abban foglalt határozat 

meghozatalát.  

A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztés szerinti határozatot hozza: 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2017. (IV.26.) Kt. határozata 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat beadásáról 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések 2017. évi támogatására pályázatot nyújt be. 

 

Pályázat kiírója: helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 

 

Pályázati alcél:  70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális – kapacitás bővüléssel nem járó – fejlesztése, felújítása 

 

A pályázat tárgya: Harsányi Hársfavirág Óvoda fűtésátalakítása 

 

A beruházás összköltsége: 9.722.576,-Ft. 

 Igényelt támogatás:           9.236.447,-Ft. 

 A beruházás megvalósításához szükséges saját forrás 486.129,-Ft. 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához szükséges saját 
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forrást 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2017. május 02. 

 

10. napirend - Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat beadása – konyha 

 

Szabó Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést, majd javasolja az abban foglalt határozat 

meghozatalát.  

A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

előterjesztés szerinti határozatot hozza: 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2017. (IV.26.) Kt. határozata 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat beadásáról 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerinti  Önkormányzati 

étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. 

 

Pályázat kiírója: nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel  és az emberi erőforrások 

miniszterével egyetértésben 

 

Pályázati alcél:  önkormányzati fenntartású és működtetésű létesítmény fejlesztése az önkormányzat 

által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével 

 

A pályázat megnevezése: Harsány, Munkácsy M. u. 4. szám alatt lévő konyha szellőzési munkái 

 

A pályázat megvalósításának helye: Harsányi Hársfavirág Óvoda, 3555. Harsány, Munkácsy M. u. 4. 

1006/32 hrsz. 

 

A beruházás összköltsége: 7.677.249,-Ft.  

Igényelt támogatás:           7.293.387,-Ft. 

 A beruházás megvalósításához szükséges saját forrás: 383.862,-Ft. 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához szükséges saját 

forrást 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

 

A beruházás ütemezése:   

Harsány község Önkormányzat Képviselő-testülete a beruházást 2017. szeptember 1. és 2017. 

december 31. közötti időszakban megvalósítja. 

A finanszírozás ütemezése: 

A támogatás folyósítása: a támogatói okirat elfogadását követően, előreláthatólag 2017. október - 

december hónapban történik. 

A megvalósításhoz szükséges saját forrás ütemezése: 2017. szeptember – december. 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat megvalósításához szükséges saját 

forrást 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2017. május 9. 
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11. napirend – Református egyház támogatási kérelme 

 

Szabó Gergely polgármester ismerteti a Református Egyház támogatás iránti kérelmét, melyben a  

Harsány Kossuth Lajos utcán lévő – egykori iskola – ingatlan felújításához kérnek anyagi segítséget.  

 

Kelemen Imre képviselő elmondja, hogy a külső felújítás folyik most, de sajnos az egyháznak nagyon 

kevés anyagi forrás áll rendelkezésére ehhez. Erre tekintettel fordult támogatási kérelemmel az 

önkormányzat felé.  

 

Szabó Gergely polgármester véleménye szerint a külső felújítás nagymértékben javítja a településképét. 

Az egyház már régen nem kért anyagi támogatást az önkormányzattól. Ezekre tekintettel javasolja a 

kérelem pozitív elbírálását. 250.000.-Ft támogatás megítélésére tesz javaslatot. 

 

A képviselő-testület egyetért a  javaslattal, mely alapján Szabó Gergely polgármester az alábbi határozati 

javaslatot teszi: 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Harsányi Református Egyház részére a 2017. évi 

költségvetéséből 250.000.-Ft támogatást biztosít. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

 

A képviselő-testület – jelen van 6 fő – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

javaslatnak megfelelően az alábbi határozatot hozza: 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2017. (IV.26.) Kt. határozata 

a Harsányi Református Egyház támogatási kérelméről 

 

Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Harsányi Református Egyház részére a 2017. évi 

költségvetéséből 250.000.-Ft támogatást biztosít. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2017. május 31. 

 

12. napirend - Kovács Csaba és Beláz Orsolya miskolci lakosok telekvásárlás iránti kérelme 

 

Szabó Gergely polgármester ismerteti a kérelmet, elmondja, hogy a kérdéses terület közművesítésének 

költségei még nem álltak össze, ezért javasolja, hogy a kérelem elbírálását a képviselő-testület napolja 

el. 

 

A javaslattal egyetértve a képviselő-testület a napirend tárgyalását egyhangúlag elnapolja. 

 

Szabó Gergely polgármester a 13. és 14. napirend tárgyalására zárt ülés tartását rendeli el. 

 

 

k.m.f. 

 

Szabó Gergely                     dr. Kántor János 

polgármester                  jegyző 

 

 

Papp Árpád         Pusztai Tamás 

jkv. hitelesítő         jkv. hitelesítő 


