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Száma: 13-50/2006. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 
Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. augusztus 02-án  (szerda) de. 1400 

               órai kezdettel a  Városi Könyvtár és Mővelıdési Központ  
               4244 Újfehértó, Fı tér 3. sz. (volt Ételbár) helyiségében megtartott  
                –  r e n d k í v ü l i  n y i l v á n o s  ü l é s é r õ l -. 
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Juhász Istvánné alpolgármester, Balsa József, 
Galambos János, Nagy József, Papp Ferenc, Papp Lászlóné, Ricska Zsolt, Székely József, 
Szilágyi Antalné, Tóth János, Várady Béláné képviselık 
 
  A Polgármesteri Hivatal részérıl:   Dr. Szőcs Andrea mb. aljegyzı,  

  igazgatási osztályvezetı 
  Dr. Egyed Adrienn közbeszerzési referens  

                           Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Meghívottként jelen van: Gyalus Viktória Winsdom Zrt. 
            Sápiné Deme Judit Winsdom Zrt. közbeszerzési tanácsadók 
 
Nagy Sándor polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott 
18 fı képviselıbıl 11 fı jelen van, így a képviselı-testület  h a t á r o z a t k é p e s. 
 
Nagy Sándor 
A meghívóban szereplı napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Ki az, aki elfogadja a javasolt napirendet? 
 
A képviselı-testület a javasolt napirendet 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg: 

Napirendi pont 
 

1./ Elıterjesztés a  „PPP konstrukció keretében megvalósuló tanuszoda üzemeltetése” tárgyú 
     közbeszerzési eljárás során beérkezett részvételi jelentkezések elbírálásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
     Száma: 14-135/2006. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
2./ Elıterjesztés „Újfehértó Városában meglévı iskola épület mentıállomássá alakításának  
     építési munkái” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok   
     értékelésérıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 14-136/2006. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
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3./ Elıterjesztés Új Mentıállomás létesítésérıl szóló együttmőködési megállapodás  
     jóváhagyására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 14-137/2006. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat Szállást Biztosító Idısek Klubja alapító  
     okiratának módosítására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
     Száma: 14-138/2006. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
 
1./ Elıterjesztés a  „PPP konstrukció keretében megvalósuló tanuszoda üzemeltetése” tárgyú 
     közbeszerzési eljárás során beérkezett részvételi jelentkezések elbírálásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
     Száma: 14-135/2006 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Az elıterjesztéshez kapcsolódó elıterjesztés egy részét megkapták, a tervezett határozat-
tervezetet kiosztással kapták meg.  
 
Köszöntöm Sápiné Deme Juditot és Gyalus Viktóriát a Winsdom Zrt. közbeszerzési 
tanácsadóit. İk mőködtek közre a közbeszerzési eljárás lebonyolításában. Elızetesen 
emlékeztetni szeretném Önöket arra, hogy korábban döntöttünk az NSH által kezdeményezett 
tanuszoda építési program részvételérıl. A részvételi felhívás megjelent, maga a szolgáltatás  
nagyságrendje miatt az nemzeti értékhatár feletti, ezért a közbeszerzési felhívást az uniós 
értesítıben kellett közzétenni, tájékoztató jelleggel jelent meg a hazai értesítıben. A 
rendelkezésre álló idın belül két részvételre jelentkezı van. Megkérem a Winsdom Zrt. 
munkatársait, hogy ismertessék az ezzel kapcsolatos információkat.  
  
Papp Lászlóné megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 12 fıre 
változott.  
 
Sápiné Deme Judit 
 
A megjelölt határideig 2 ajánlat érkezett be. A bontásról jegyzıkönyv készült. A részvételre 
jelentkezés elbírálásával kapcsolatban megállapítottuk, hogy mind a két jelentkezınek 
hiánypótlásra való felhívás szükséges, mely hiánypótlásra az önkormányzat lehetıséget 
biztosított. A határidı a héten lejárt, mely hiánypótlásra a két cég közül csak a Európa Építı 
Zrt. és Future FM Zrt nyújtotta be, a másik jelentkezı nem adott hiánypótlást. A benyújtott 
hiánypótlással kiegészített jelentkezés után megállapítottuk, hogy mind formailag, mind 
tartalmilag megfelel az Önök által megjelölt kritériumoknak és alkalmas arra, hogy ajánlatot 
tegyen a szerzıdésre alkalmas legyen. A benyújtott dokumentumok alapján a Kerex Uszoda 
és Szabadidıtechnikai Kft. és Kerex Szerelı Kft. közös részvételi jelentkezése érvénytelen, 
mivel a hiánypótlásnak nem tettek eleget. Ezért javasoljuk ezeket elfogadásra.  
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Nagy Sándor 
A közbeszerzési eljárásunknak megfelelıen az Elıkészítı Bizottság, valamint a Pénzügyi 
Bizottság már foglalkozott az ajánlattételi dokumentációval. Jelenleg az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Sportfıosztályán van, tılük várjuk vissza a jóváhagyást. Most a részvételre 
való jogosultságról kellene döntenünk. A Winsdom Rt. javaslatával egyetértésben én is a 
Európa Építı Zrt. és Future FM Zrt. szakmai alkalmasságát javasolom elfogadni.  A másik 
jelentkezıt az idevonatkozó jogszabály alapján érvénytelennek kell minısíteni a szakmai 
alkalmasságát. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
 
Juhász Istvánné 
 
Ha csak egy cég marad „állva” nem lesz más pályázó és nem lesz megfelelı a pályázata, 
akkor mi történik? 
 
Nagy Sándor 
 
Abban az esetben új pályázati kiírást kell megtenni, és minden kezdıdik elölrıl. De 
természetesen a jelentkezı sem azért indul el, hogy visszalépjen. Van-e még egyéb kérdés, 
észrevétel vélemény? 
 
Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 
118/2006. (VIII. 02.) számú 

 
h a t á r o z a t  a 
 

 „PPP konstrukció keretében megvalósuló tanuszoda üzemeltetése” tárgyú a Kbt. IV. 
fejezete szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos   

 közbeszerzési eljárás során beérkezett részvételi jelentkezések elbírálásáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ A „PPP konstrukció keretében megvalósuló tanuszoda üzemeltetése” tárgyú a Kbt. IV.  

fejezete szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos  közbeszerzési eljárás 
során beérkezett részvételi jelentkezések közül az Európa Építı Zrt. és Future FM Zrt., 
(1056 Budapest, Molnár u. 19. és 1148 Budapest, Fogarasi u. 5.) közös  részvételre 
jelentkezését fogadja el.  

 
2./  A Kerex Uszoda és Szabadidı-technikai Kft. és Kerex Szerelı Kft. (1117 Budapest, 

Budafoki út 111-113) közös részvételi jelentkezését a Kbt. 114.§ d.) és f.) pontja 
alapján érvénytelennek nyilvánítja. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 
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2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés „Újfehértó Városában meglévı iskola épület mentıállomássá alakításának  
     építési munkái” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok   
     értékelésérıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 14-136/2006. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Az elıterjesztéshez a bontási jegyzıkönyvet kiosztással megkapták. Annyi kiegészítésem van 
az elıterjesztéshez, hogy  a jelen pillanatban nyertesként elfogadásra javasolt vállalkozás, 
vállalkozási összege benne van a pályázati keretben. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés? 
 
Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselı-testület  a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

119/2006. (VIII. 02.) számú 
 

h a t á r o z a t  a 
 

 „ Újfehértó Városában meglévı iskolaépület mentıállomássá alakításának építési 
munkái”  

tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok értékelésérıl 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1./  az „Újfehértó Városában meglévı iskolaépület mentıállomássá alakításának 
építési munkái” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás során adott ajánlatokból az 
összességében legelınyösebb ajánlatként a Ladányi Vállalkozási Kft. (4320 
Nagykálló, Szabadság tér 15.) ajánlatát fogadja el 49.634.710,-Ft ajánlati áron, 
mely az ÁFA-t tartalmazza, 

 
2./  második helyezettként a „Karakter 95” Kft. –t (4400 Nyíregyháza, Tulipán köz 

4.) hirdeti ki 49.992.277.- Ft ajánlati áron, mely az ÁFA-t tartalmazza.  
 
3./  A Rózsaép Kft. ( 4400 Nyíregyháza, Ószılı u. 97.) és a Mikóép Kft. ( 4244 

Újfehértó, Hársfa u.21.) ajánlatát a Kbt.88.§ f.) pontja alapján érvénytelennek 
nyilvánítja. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 
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3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés Új Mentıállomás létesítésérıl szóló együttmőködési megállapodás  
     jóváhagyására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 14-137/2006. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 
Ez az elıterjesztés, melynek melléklete alapján biztosítja, hogy a megépített mentıállomás 
funkcióját betöltse. Ezt a mőködtetést OMSZ fogja biztosítani, ezért a megállapodás alapján 
ezt a területet a Magyar Állam tulajdonába adjuk és az OMSZ vagyonkezelésébe mindaddig, 
amíg ezt a feladatot ellátja, azt követıen visszakerül a tulajdonunkba vagy ez a terület, vagy 
hasonló ingatlan. Az OEP-nek az volt a kérése, hogy csak annyit kérnek az ingatlanból 
amennyi szükséges a feladat ellátására. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 
Juhász Istvánné 
  
A megállapodás-tervezet 9. pontjában a személyi és tárgyi feltételeket biztosítják, nem arról 
volt szó, hogy itt helyben lehetıség lesz munkahelyek kialakítására? 
 
Nagy Sándor  
 
Az elsı perctıl kezdve jelezték, hogy csak az engedélyezett létszámmal tudják és İk 
biztosítják a létszámot. Ha nincs egyéb kérdés, észrevétel vélemény a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet a melléklettel együtt elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

120/2006. (VIII. 02.) számú 
 

h a t á r o z a t  a 
 

Új mentıállomás létesítésérıl szóló együttmőködési megállapodás jóváhagyásáról 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a 4244.  Újfehértó Százados u. 21. (ingatlan-nyilvántartás szerint: 17-1) szám alatti  új  
     mentıállomás létesítésérıl szóló együttmőködési megállapodást a melléklet szerint  
     jóváhagyja. 
 
2./  felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttmőködési megállapodást írja alá. 
 
 



 6 

 
EGYÜTTM ŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

  
 

amely létrejött egyrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata /székhelye: 4244 Újfehértó, 
Szent István u. 10., statisztikai számjele: 15404792751132115 törzskönyvi nyilvántartási 
száma: 1540479476   képviseli: Nagy Sándor polgármester/ a továbbiakban: Önkormányzat 
 

másrészrıl az Országos Mentıszolgálat (székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 22.; statisztikai 
számjele: 15309989-8514-312-01; törzskönyvi nyilvántartási száma: 309985 képviseli: Dr. 
Gorove László fıigazgató,) továbbiakban: OMSz 

 
Szerzıdı felek jelen megállapodás elızményeként rögzítik, hogy közös céljuk Újfehértó 
Városban korszerő – a város és térsége egészségügyi ellátásának javítását szolgáló - új 
mentıállomás építése.  
 
A Felek közötti tárgyalások eredményeként a Szerzıdı Felek az alábbi együttmőködést 
határozták el: 
 

1. Újfehértó Város Önkormányzata 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában van a 
nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásban jelenleg 3890/1 helyrajzi szám alatt felvett, a 
természetben 4244. Újfehértó, Százados u. 21. (az ingatlan-nyilvántartás szerint: 17-
1.) szám alatt található 3761 m2 alapterülető, per, teher és igénymentes általános 
iskola megjelöléső ingatlanból a bontási és átalakítási munkálatokat követıen 
megosztással önálló helyrajzi számmal kialakított - a helyi építési szabályzat övezeti 
elıírása szerinti minimálisan elıírt -  1200  m2 területő  ingatlan. 

 
2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan átalakításával saját 

beruházásként 50 millió forint összértékben kulcsrakész, bebútorozott 2 kocsis 
mentıállomást alakít ki.  

 
3. A beruházás megvalósítási határideje 2006. december 31. 

 
4. Az így kialakított létesítményt az Önkormányzat a Magyar Állam tulajdonába és az 

Országos Mentıszolgálat vagyonkezelésébe adja.  
 

5. Az Önkormányzat az új mentıállomás építési tervét az OMSz jóváhagyását követıen 
nyújtja be az építési hatóságnak. 

 
6. Az Önkormányzat vállalja, hogy a mentıállomás kialakítása érdekében lebonyolítja a 

közbeszerzési eljárást, megköti az építkezéshez szükséges vállalkozási és egyéb 
szerzıdéseket, az OMSZ részére folyamatosan tájékoztatást nyújt, felel a beruházás 
megvalósításának szakszerőségéért és a mentıállomás kialakításánál az OMSZ 
egészségügyi és építész szakembereivel közösen kialakított szempontokat 
maradéktalanul érvényre juttatja. 

 
7. A beruházás mőszaki ellenıri feladatainak ellátását az Önkormányzat biztosítja a 

beruházás egyes mőszaki szakterületei felett mőszaki ellenıri tevékenység végzésére 
jogosult /névjegyzékbe felvett/ mőszaki ellenırrel. A mőszaki ellenır közremőködési 
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kötelezettsége kiterjed a garanciális eljárásokra, valamint az esetleges szavatossági, 
igényérvényesítési eljárásokkal kapcsolatos eljárásokra is.  

 
8. Az Önkormányzat vállalja, hogy a mentıállomás kivitelezési munkálatai során, 

minimálisan havi 1 alkalommal biztosítja, hogy az OMSZ Építési Osztályának 
munkatársai az építkezés munkaterületére bejussanak, a munkálatokat ellenırizzék és 
az építkezéssel kapcsolatos esetleges észrevételeiket az építési naplóban rögzítsék.  

 
9. Az OMSz a mentıállomás mőködéséhez mentıszervezeten belüli átcsoportosítással 

egy db 24 órás Kiemelt Mentıegység (KIM) személyi és tárgyi feltételeit biztosítja.  
 

10. Az Országos Mentıszolgálat, mint az ingatlanbejegyzést követıen a Magyar Állam 
tulajdonába kerülı létesítmény vagyonkezelıje vállalja, hogy a mentıállomás 
megépítésével létrehozott kapacitást  megırzi és az ingatlant mentıállomás 
mőködtetése céljára használja. Az OMSz tudomásul veszi, hogy amennyiben az 
ingatlant nem a megállapodás szerinti célra hasznosítja, az önkormányzat igényt tart 
másik – mentıállomás céljának megfelelı, értékarányos ingatlanra, vagy  az ingatlan 
ismételt – térítésmentes – önkormányzati tulajdonba adására.  

 
11. Az OMSz tudomásul veszi, hogy az ingatlan kizárólag mentıállomás mőködtetése 

céljára idegeníthetı el, adható más társaság tulajdonába, vagy adható bérbe. Az 
ingatlanügylethez a beruházás befejezésétıl számított 10 évig az Észak-alföldi 
Regionális Tanács elızetes jóváhagyása szükséges. 

 
12. Az OMSz hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás megvalósításának szakszerőségét és a 

támogatás rendeltetésszerő felhasználását a jogszabályban meghatározott ellenırzı 
szervek, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, az illetékes minisztériumok, 
vagy az általuk felhatalmazott szervezetek ellenırizzék. 

 
13.  Az OMSz tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a beruházás eredményeként 

megvalósuló mentıállomás épület és a hozzá tartozó földterület Magyar Állam 
tulajdonába valamint OMSz vagyonkezelésébe kerüléséhez a Magyar Állam 
tulajdonosi képviseletét ellátó Kincstári Vagyoni Igazgatóság kijelölési eljárására van 
szükség, amelyet az OMSz a mentıállomás épület jogerıs használatba vételi 
engedélyének kézhezvételétıl számított 15 napon belül kezdeményez, és viseli az 
eljárás költségeit. 

 
14. Az Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul 

ahhoz, hogy a - a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) kijelölési eljárása után – 
kijelölés jogcímén a Magyar Állam tulajdon és az Országos Mentıszolgálat 
vagyonkezelıi joga a nyíregyházi ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  A 
bejegyzést az OMSZ-nak a KVI kijelölési nyilatkozatának kézhezvételétıl számított 
30 napon belül kell kérnie a z illetékes földhivataltól. 

 
15. A Szerzıdı Felek megállapodnak abban, hogy a beruházás során megvalósult 

létesítményt az építmény használatba vételi engedélyének jogerıre emelkedésével 
egyidejőleg veszik használatba.  
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16. A megállapodást kötı felek felelısséggel tartoznak a jelen megállapodásban 
meghatározott, általuk megvalósítandó kötelezettségek szerzıdésszerő és hatályos 
jogszabályok szerinti teljesítéséért. 

 
17. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzıdéssel kapcsolatosan felmerült 

valamennyi igényt, vagy vitás kérdést elsıdlegesen peren kívüli megegyezés útján 
kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a jogvita eldöntésére a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
18. A Szerzıdı Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az új mentıállomás 

létesítésére, mint kiemelten közérdekő ügyre való tekintettel mind az 
elıkészületekben, mind a jelen szerzıdésbıl folyó megállapodások megkötésében 
különleges figyelemmel vesznek részt a mielıbbi végleges rendezés érdekében.  

 
Jelen szerzıdés aláírását Újfehértó Város Képviselıtestülete 120/2006. (VIII. 02.) számú 
határozatával hagyta jóvá. 
 
Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Ptk. általános szabályai, valamint 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,  végrehajtási rendeletei, és egyéb, a 
szerzıdés tárgyát érintı jogszabályok rendelkezései alapján járnak el. 
 
Szerzıdı Felek jelen megállapodást – annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követıen – 
mint akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írják alá. 
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat Szállást Biztosító Idısek Klubja alapító  
     okiratának módosítására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján)  
     Száma: 14-138/2006. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Megkérem Dr. Szőcs Andreát, hogy ismertesse az elıterjesztést.  
 
Dr. Szőcs Andrea 
Az elıterjesztésben az Idısek Klubjának alapító okiratát két ponton kívánjuk módosítani. Az 
elsı pontjában szeretnénk Érpatakra is kiterjeszteni a közösségi ellátást. A második pontban a 
vagyon feletti rendelkezésre való jog- a jelenlegi hatályos vagyonrendeletünkre hivatkozunk. 
Ennyi módosítást szeretnék. 
 
Nagy Sándor 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ki az, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet? 
 
A képviselı-testület a határozat-tervezet 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
 

121/2006. (VIII. 02.) számú 
 

h a t á r o z a t  a 
 

Újfehértó Város Önkormányzat Szállást Biztosító Idısek Klubja alapító okiratának 
módosításáról 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
a 10/2003. (II.10.) VKT. számú határozattal elfogadott többször módosított Újfehértó Város 
Önkormányzat Szállást Biztosító Idısek Klubja alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
7. Az intézmény mőködési területe:  

- Újfehértó Város közigazgatási területe (szociális étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, idıskorúak gondozóháza, szociális 
információs szolgáltatás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, jelzırendszeres 
házi segítségnyújtás)   
- Érpatak község közigazgatási területe (támogató szolgáltatás, jelzırendszeres 
házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek közösségi ellátása) 

 
2./ Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 25/2003. (X.31.) VKT. rendelet szerint. 
 
3./  Felkéri a jegyzıt, hogy az alapító okiratot a jelen határozatban megfogalmazott 
módosításokkal foglalja egységes szerkezetbe. 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el Nagy Sándor polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 15 órakor bezárta. 
 
 

K. m. f.  
 
 

Nagy Sándor            dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester                                                                  j e g y z ı 
          


