JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2013. december 30-án megtartott
rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.
Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tibor Józsefné
Édes Attila,dr. Halász István, dr. Nyíri Ferenc képviselők.
Meghívottak: Krämer Józsefné, Krämer Dóra, Gyémánt Ferenc – az elhunyt Krämer László
hozzátartozói
dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző, Szabóné Bózsár Éva, Bartus László osztályvezetők,
Malomhegyi Lajos főmérnök, Robotka Róbert Városgazdálkodási Kft. igazgatója, Odlerné
Tiszovszki Mária intézményvezető, Antalné Prezenszki Piroska intézményvezető, Kőszegi
Pál, az Ügyrendi Bizottság tagja, Brunda Tiborné, az Intézményirányítási és Szociális
Bizottság tagja, Faragó Zoltán, a Pásztói Hírlap felelős szerkesztője, Kriston Péter a Mátrai
Lovasegylet képviseletében.
NAPIREND ELŐTT:
Sisák Imre: köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Krämer Józsefnét, Krämer Dórát, és
Gyémánt Ferenc urat.
A rendkívüli ülés összehívásának egy szomorú apropója van. 2013. október 25-én a tragikus
hirtelenséggel elhunyt Krämer László volt képviselő urat örök nyugalomra helyezték.
December 30-án lett volna 45 éves, ezért időzítették a mai testületi ülést erre a napra. Pásztó
Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a november 28-i ülésén döntött a 20/2006. (VII.
28.) rendelete alapján, hogy Krämer Lászlót posztumusz „Közszolgálatért Díj”-ban részesíti.
Felkéri Bartus László urat, hogy ismertesse a képviselő-testület döntését.
Bartus László: ismerteti a képviselő-testület döntését (a jkv.-höz mellékelve).
Megkéri az elhunyt édesanyját és leányát, hogy vegyék át a díjat a polgármester úrtól.
Sisák Imre: ezt megelőzően kéri, hogy 1 perces néma gyásszal emlékezzenek Krämer
Lászlóra.
Saját és Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében kifejezi őszinte részvétét.
Krämer Józsefné: köszönetet mond azért, hogy fiának megítélték ezt a díjat. Mindig a
városért, a közösségért próbált tenni. Őrizzék meg őt emlékükben.
Krämer Józsefné, Krämer Dóra és Gyémánt József távoznak.
Sisák Imre: Megállapítja a határozatképességet, mivel a 9 megválasztott képviselőből 6 fő
jelen van. A kiküldött meghívóhoz képest további napirendi pontok tárgyalása vált indokolttá.
Javasolja első napirendi pontként megtárgyalni Pásztó Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel elfogadott, az önkormányzat 2014. évi
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének módosítására tett javaslatot. Indoka, hogy a
közfoglalkoztatási programmal összefüggésben döntés meghozatala vált szükségessé. 2014.
január 1-jén nem lett volna olyan munkatárs, aki a közfoglalkoztatással kapcsolatos
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feladatokat ellátta volna. Második napirendi pont, amit a kiküldött meghívóban is jeleztek,
mint megtárgyalandó javaslatot: Javaslat ipartelepítéshez ingatlan bérletére, értékesítésére tett
ajánlat elbírálására. Harmadik napirendi pontként javasolja a Csohány Kálmánt ábrázoló
bronz dombormű támogatásának módosítására tett javaslat elfogadását. Indokként azt tudja
megjelölni, hogy január 31-e Csohány Kálmán születésnapja és nem engedhetik meg, hogy
addig a dombormű ne legyen elhelyezve. A Mikszáth Kálmán Líceum helyett a Csohány
Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Alapítvány részére kéri odaítélni a támogatást. A következő
napirendi pont a Pásztó, Kölcsey u. 20. 2. em. 5. szám alatti önkormányzati lakás lakhatóvá
tételével kapcsolatos javaslat. Korábbi testületi ülésen dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző
törvényességi észrevételt tett. Ennek megfelelően a Városgazdálkodási Kft. a hiányt pótolta, a
döntés a lakás felújítása kapcsán meghozható.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a napirendet az elhangzottaknak megfelelően tárgyalja
meg.
Szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
296/2013. (XII. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi átmeneti
gazdálkodásáról szóló 26/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

2./

Javaslat ipartelepítéshez ingatlan bérletére, értékesítésére tett ajánlat elbírálására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

3./

Javaslat a Csohány Kálmánt ábrázoló bronz dombormű támogatásának módosítására
Előterjesztő Gömbiczné Kanyó Beatrix

4./

Javaslat a Pásztó, Kölcsey út 20. 2. em. 5. szám alatti önkormányzati lakás lakhatóvá
tételére.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester

I. NAPIRENDI PONT:
Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati
rendelettel elfogadott, az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló
rendeletének módosítására
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: a rendeletmódosítással megteremtik annak lehetőségét, hogy 2014. január 1-től
február 28-ig két főt foglalkoztassanak annak érdekében, hogy a közfoglalkoztatási program
rendben menjen tovább.
Kérdés nem hangzott el.
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Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal
javasolja elfogadásra a rendelettervezetet a képviselő-testületnek.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Név szerinti szavazás következik.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
Név szerinti szavazás: Sisák Imre igen, Barna Tiborné igen, dr. Becsó Károly távol, Édes
Attila igen, dr. Gajdics Gábor távol, Gömbiczné Kanyó Beatrix távol, dr. Halász István igen,
dr. Nyíri Ferenc igen, Volek György igen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelettervezetet.
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 26/2013/XII.20./ 2014. évi átmeneti gazdálkodási rendelet
módosításáról.
/A rendelet szövege a jkv-höz mellékelve/
II. NAPIRENDI PONT:
Javaslat ipartelepítéshez ingatlan bérletére, értékesítésére tett ajánlat elbírálására.
Előterjesztő: Sisák Imre polgármester
Sisák Imre: a képviselő-testület a november 28-ai ülésen már tárgyalta ezt az előterjesztést,
aztán pályázatot írt ki a terület bérbeadására. A 0124 hrsz-ú szántó művelési ágú területet a
Járási Földhivatal jogerős határozatával a művelési ág alól kivonta. A Kormány tárgyalt a
terület beruházási célterületté nyilvánításáról, melyről kormányhatározat is született. Ez az
információ a Nemzetgazdasági Minisztériumból származik. A Mátrai Lovas Egylettel
lefolytatták az egyeztetést és meghozták azt a közös javaslatot, amiről a képviselő-testület
dönthet, a nyitott kérdéseket megbeszélték. Azt javasolja, hogy a képviselő-testület két
határozati javaslatot fogadjon el. Az első, hogy a Mátrai Lovas Egylet és a képviselő-testület
között megkötött bérleti szerződés közös megegyezéssel megszűnjön és a bérleti díj 4.000
ft/ha/év összegre változzon. Az egyesület azt kéri, hogy a bérleti díj kedvezőbb módon
változzon, mert a 0124 hrsz-ú terület bérletükből való kikerülésével csökken a földalapú
támogatás és a képviselő-testület így kárpótolná őket. Ezt követően tárgyalja meg a képviselőtestület a második határozati javaslati pontot.
Kérdés: nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság négy igen egyhangú szavazattal
javasolja a határozati javaslatot elfogadásra a képviselő-testületnek.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot.
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A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
297/2013. (XII. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a Mátrai Lovas Egylettel 2012. július 17-én a 0121/6, 0121/4
és 0124 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanok használatára kötött haszonbérleti
szerződés módosítását elfogadja, mely szerint a szerződésből kikerül a 0124.
hrsz-ú ingatlan és a bérleti díj 4000 Ft/év összegre változik.
Sisák Imre: szünetet rendel el a Mátrai Lovas Egylettel a 0124 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése idejére.
A szünetet követően 6 képviselő részvételével folytatódik a képviselő-testületi ülés.
Sisák Imre: nincs akadálya, hogy áttérjenek a második határozati javaslat tárgyalására. A
Green Alumínium Kft. bérleti ajánlatának elfogadásáról tárgyal a képviselő-testület. A Green
Alumínium Kft.-vel ötéves határozott időtartamra kötik meg a bérleti szerződést. Havi
100.000 Ft+ÁFA bérleti díjra tesznek javaslatot. A Green Alumínium Kft. a szerződés
megkötésével egyidejűleg az öt évre szóló bérleti díjat egy összegben befizeti. A Kft. egyúttal
vételi javaslatot is tett. Malomhegyi úr, az előterjesztés előkészítője a bizottsági ülésen
tájékoztatást adott arról, hogy ezt a szerződést csak akkor írhatják alá, ha a Magyar Állam
lemond elővásárlási jogáról. Kedvező testületi döntés esetén tehát egyelőre csak a bérleti
szerződést tudják megkötni.
A szerződés tartalmaz egy olyan pontot, hogy a bérlet ötéves tartama alatt a Green Alumínium
Kft. részére az önkormányzat vételi jogot enged. Ezt módosítani kérik két évre. Amennyiben
a Green Alimínium Kft. két éven belül megvásárolja a területet, akkor a két év bérleti díját a
vételárba beszámítják.
Kérdések:
Dr. Halász István: kik a cég tulajdonosai? Projekt cégről, vagy meglévő cégről van szó?
Sisák Imre: projekt cégről van szó, kifejezetten ennek a projektnek a megvalósítására hozták
létre és teljes mértékben magyar tulajdonosi köre van a cégnek.
Malomhegyi Lajos: a pályázathoz csatolták a cégjegyzék kivonatot. Már októberben
érdeklődtek, akkor még nem létezett a cég, kifejezetten erre a beruházásra jött létre a Green
Alumínium Kft. A székhelye Turán van, de vannak más székhelyek is, Jászberényben például,
amik nem ezen a cégnéven működnek.
Sisák Imre: a Jászberényben működő anyacég radiátorokat gyárt, a pásztói telephelyen a cég
napkollektorokat fog előállítani. Egy teljes mértékben kidolgozott beruházási tervet nyújtottak
be. A tervek komolyságáról az is tanúbizonyságot ad, hogy a tervezett beruházás projektjét a
Nemzetgazdasági Minisztériumba is be kellett nyújtani, mert ez a minisztérium készítette elő
a Kormány számára a beruházási célterületté nyilvánításról szóló javaslatot. A
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Nemzetgazdasági Minisztérium a terveket felülvizsgálta és ezek után tett javaslatot a
Kormány számára.
A cég komolyságát mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy a bérleti díjat 5 évre előre kifizetik.
Bíznak benne, hogy az ipartelepítést célzó pályázatuk eredményes lesz, befogadják és egy
több, mint egymilliárd forintos beruházás valósulhat meg.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot a képviselő-testületnek az említett módosítással.
Dr. Halász István: reméli, hogy megvalósul az 50 főt foglalkoztató beruházás, mert nagyot
lendítene a pásztói munkahelyteremtéssel kapcsolatos helyzeten. Azonban felhívná a
figyelmet, hogy ez egy off-shore cég. Igaz, hogy a cég tulajdonosa a Turai Kastély Kft., de
ennek a kft.-nek a tulajdonosa egy Nicosiában bejegyzett cég. A szándék dicséretes, de
ilyenekre oda kell figyelni.
Sisák Imre: a Green Alumínium Kft.-nek néztek utána és annak magyar tulajdonosai vannak.
Dr. Halász István: a Green Alumínium Kft. tulajdonosa a Turai Kastély Kft., tehát egy cég,
ennek pedig egy ciprusi cég a tulajdonosa.
Sisák Imre: a pályázat elbírálásánál valószínűleg ezt is meg fogják vizsgálni. A Kormány a
beruházási célterületté nyilvánításkor mindent ismert a cégről, semmilyen akadályt nem talált.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 4 igen és 2 tartózkodó szavazattal nem fogadta el a határozati javaslatot.
III. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Csohány Kálmánt ábrázoló bronz dombormű támogatásának módosítására
Előterjesztő: Gömbiczné Kanyó Beatrix
Sisák Imre: a KLIK nem hagyta jóvá azt a támogatási szerződést, amelyet a Mikszáth Kálmán
Líceummal kötöttek, ezért azt kéri a Líceum és a Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért
Alapítvány, hogy a Líceum helyett az Alapítvány kapja meg ezt a támogatást. Január 31-én
ünneplik Csohány Kálmán születésnapját, addigra ki kell fizetni a bronz domborművet.
Kérdés: nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot a képviselő-testületnek.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
298/2013. (XII. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Csohány Kálmánt
ábrázoló bronz dombormű támogatásának módosítására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Csohány Kálmánt ábrázoló bronz dombormű elkészítésének 120 e Ft-os
támogatását jóváhagyja.
2. A Mikszáth Kálmán Líceum a 238/2013.(XI.8.) számú határozatban megítélt
teljes támogatási összeget (120 eFt) Pásztó Városi Önkormányzatnak
visszautalni köteles. A visszautalás megtörténte után a 120 eFt-os támogatást a
Csohány Baráti Kör Pásztó Kultúrájáért Alapítvány számlájára utalja az
Önkormányzat.
3. A 2013. évben támogatásban részesült civil szervezetek 2014. január 31-ig
szöveges értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek
benyújtani „Civil támogatás” jelige feltüntetésével a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztályának címezve (3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.)
4. Amennyiben a civil szervezet az 3. pontban megállapított határidőre nem vagy
nem teljes körűen számol el, a 2014. évben nem jogosult támogatásra.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
6. A Csohány Kálmánt ábrázoló bronz dombormű elkészítéséhez jóváhagyott 120
e Ft-os támogatási összeget költségvetésben biztosítja.
7. Jelen határozat értelmében a 238/2013.(XI.8.) számú határozat 2. pontja
hatályát veszti.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
IV. NAPIRENDI PONT:
Javaslat a Pásztó, Kölcsey u. 20. 2. em. 5. szám alatti önkormányzati lakás lakhatóvá tételére
Előterjesztő: Robotka Róbert ügyvezető igazgató
Sisák Imre: a bizottsági ülésen elmondta az igazgató úr, hogy beszerezték a három ajánlatot a
lakás felújítására vonatkozóan.
Kérdés: nem hangzott el.
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Vélemény, észrevétel, javaslat:
Édes Attila: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot a képviselő-testületnek.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
299/2013. (XII. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületete jóváhagyja, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező Pásztó Kölcsey u. 20.2.em.5. szám alatti lakást a Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft, mint az önkormányzati tulajdonú lakások kezelője tegye lakhatóvá
a benyújtott legkedvezőbb árajánlat szerint, 2014 január 31-ig. Ennek megfelelően a
beköltözhetővé tétel munkálataira fordítható összeg: 1.234.065,-Ft (bttó).
A felmerülő költségek az ingatlanüzemeltetés 2014. évi lakbér bevételeinek terhére
számolható el, aminek a visszapótlására később, a volt bérlőtől visszaperelt összeg szolgál
fedezetül az önkormányzat számára.
Sisák Imre: a napirendi pontok tárgyalásának végére értek. Szünetet rendel el.
A szünetet követően 6 képviselő részvételével folytatódik a képviselő-testületi ülés.
Sisák Imre: javasolja, hogy a képviselő-testület vegye ismét napirendre az ipartelepítéshez
ingatlan bérletére, értékesítésére tett ajánlat elbírálására vonatkozó javaslatot.
Szavazásra bocsátja.
A döntéshez egyszerű szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
300/2013. (XII. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület ismét napirendjére tűzi a „Javaslat ipartelepítéshez ingatlan bérletére,
értékesítésére tett ajánlat elbírálására” vonatkozó előterjesztést.
Sisák Imre: dr. Halász István elmondta észrevételeit, ennek alapján javasolja, hogy építsék be
a határozati javaslatba a következőket: a képviselő-testület a bérleti szerződést 5 évre megköti
a Green Alumínium Kft.-vel és ők a bérleti díjat 5 évre kifizetik. A második határozati
javaslatban azt kéri a képviselő-testület, hogy a Green Alumínium Kft. nyilatkozzon arról,
hogy a NORDA-hoz benyújtandó pályázatuk teljesen jogszerű, a cég jogszerűen bejegyzett
tulajdonosi körrel rendelkezik, melyben sem a NORDA, sem a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség kivetnivalót nem talál. Harmadik határozati javaslat: Pásztó Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete a vételi jogot két évre biztosítja a Green Alumínium Kft. részére.
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Amennyiben a Kft. két éven belül nem köt az önkormányzattal adás-vételi szerződést, a
kétéves bérleti díjat elveszíti és a továbbiakban nem áll fenn a vételi joga.
Dr. Tasi Borbála: egészítsék még ki azzal, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a bérleti és opciós szerződés tartalmának véglegesítésére, majd a szerződések
aláírására.
Kérdés: nem hangzott el.
Vélemény, észrevétel, javaslat: nem hangzott el.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
301/2013. (XII. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a pásztói 0124 hrsz alatti ingatlan ipartelepítési célú bérbeadására
meghirdetett pályázatot az ajánlattevőtől a tulajdonosi körről szóló nyilatkozat beszerzésének
feltételével eredményesnek nyilvánítja és a Green Alumínium Kft. bérleti ajánlatát elfogadja.
A bérleti szerződést 5 évre köti meg a Green Alumínium Kft-vel, miután a Kft. intézkedik a
bérleti díj 5 évre szóló egyösszegű megfizetéséről.
Felhatalmazza polgármesterét a bérleti szerződés véglegesítésére és megkötésére.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
302/2013. (XII. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület felkéri a Green Alumínium Kft-t, nyilatkozzon arról, hogy az
Észak-Magyarországi Fejlesztési Ügynökséghez benyújtandó pályázatuk teljesen
jogszerű, a cég jogszerűen bejegyzett tulajdonosi körrel rendelkezik, amelyben sem
a NORDA, sem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség semmilyen kifogást nem találhat.
Sisák Imre: szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot.
A döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
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PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
303/2013. (XII. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület a pásztói 0124 hrsz. alatti ingatlan ipartelepítési célú
értékesítésére meghirdetett pályázatot eredményesnek nyilvánítja és a Green
Alumínium Kft. vételi ajánlatát elfogadja.
A vételi opciót a Green Alumínium Kft. részére két évre biztosítja. Amennyiben a
Kft. két éven belül Pásztó Város Önkormányzatával nem köti meg az adás-vételi
szerződést, a vételárba az előre kifizetett bérleti díj két évre szóló része nem kerül
beszámításra és a továbbiakban nem rendelkezik vételi joggal.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a bérleti szerződés és opciós
szerződés tartalmának véglegesítésére.
A mindkét részről elfogadott szerződés alapján haladéktalanul értesíteni kell a
Magyar Államot a pályázat eredményéről.
Amennyiben az Állam nem kíván élni elővásárlási jogával, a Képviselő-testület
felhatalmazza polgármesterét a vételi jogra vonatkozó szerződés megkötésére.
Sisák Imre: köszöni a részvételt és a munkát.
Jóistentől megáldott, békességben, boldogságban, szeretetben, hitben, reményben gazdag
boldog új évet kíván!
A képviselő-testület ülését bezárja.
K.m.f.

Sisák Imre
polgármester

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző
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