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DV/717-3/2020. ikt.sz. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 6-án 

megtartott rendkívüli nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. 

 

Jelen vannak:  Valánszki Róbert   polgármester 

Mile Lajos    alpolgármester  

Nyuzó Marietta  képviselő 

dr. Ágoston Sándor  képviselő  

Földi Imre   képviselő 

Kónya Dávid János   képviselő  

Purger Ferenc   képviselő  

   Ambruzs-Szabó József képviselő  

 

Távolmaradt:  Kiss Károly    alpolgármester 

 

 

 

Tanácskozási joggal részt vesz:  Czene Boglárka jegyző 

 

  

Jegyzőkönyvvezető:  Fülemenné Nagy Katalin ügykezelő 

 

 

Meghívottak: Szarka Andrea aljegyző, Faragóné Barz Krisztina gazdálkodási irodavezető, 

Feke László műszaki irodavezető. 

  

Valánszki Róbert polgármester – üdvözli a rendkívüli ülésen megjelenteket. 

 

A polgármester elmondja, hogy a mai ülésen Kis Károly alpolgármester nem jelent meg, aki 

távolmaradását jelezte. 

 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. 

 

A polgármester a napirendek ismertetésére tér át:  

 

1. Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény 

elfogadásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

 

2. Bejelentések. 
 

Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Földhaszonbérleti szerződések módosításával kapcsolatos döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

2. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  
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A polgármester kérdésként teszi fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb 

napirendi pont megtárgyalását? 

Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb napirendi pontot.  

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az 

kézfelnyújtással jelezze.  

A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

Határozat: 

34/2020.(II.6.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 6-án tartandó rendkívüli 

ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

1. Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény 

elfogadásáról döntéshozatal. 

Előadó:  Szarka Andrea aljegyző  

 

2. Bejelentések. 
 

Zárt ülés napirendi pontja: 

 

1. Földhaszonbérleti szerződések módosításával kapcsolatos döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester   

 

2. Otthonteremtés helyi támogatás iránti kérelemről döntéshozatal. 

Előadó:  Valánszki Róbert polgármester  

 

Purgel Ferenc képviselő távozott az ülésteremből, így a testület létszáma 8 fő. 

 

1. Napirendi pont 

 

Valánszki Róbert polgármester – rátér az első napirendi pontra, amely döntéshozatal a 

Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati hirdetmény 

elfogadásáról. 

A polgármester elmondja, hogy Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

2020. január 30-án megtartott ülésén a Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség bérbeadására 

vonatkozó helyi beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította. 

Purger Ferenc egyéni vállalkozóval (5510 Dévaványa, Bethlen G. u. 20/1.) megkötött bérleti 

szerződés 2020. április 30. napjával megszűnik, a folyamatos szolgáltatás érdekében 

szükséges a pályázati felhívás megjelentetése. 

A pályázati dokumentáció elkészült és megtárgyalás, elfogadás céljából ismét a Képviselő-

testület elé terjesztik. 

A polgármester elmondja, hogy a részletes pályázati kiírásban szerepel, hogy az ajánlatkérő a 

legmagasabb Ft/hó+ Áfa ajánlati árat adó ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek. Előnyt élvez a 

dévaványai székhelyű egyéni vállalkozó, gazdasági társaság. 

A kiírásban az is benne van, ha a beérkezett pályázatok között ajánlati egyenlőség lép fel, 

akkor a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2020. február 24. napján 15.00 órakor a Dévaványai 

Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében árverés útján szünteti meg az ajánlati 
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egyenlőséget. Az árverésen az ajánlattevő vagy meghatalmazottja vehet részt. Az ajánlatkérő 

a minimális licitlépcsőt 5.000,- Ft/hó +ÁFA összegben határozza meg.  

Egyéb esetben változtatás nem történt az előző kiíráshoz képest.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? 

Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére.  

dr. Ágoston Sándor képviselő – akkor tudja elfogadni a kiírást, ha szerepel benne, hogy ha a 

nyertes pályázó nem kíván élni mégsem a lehetőséggel, akkor szándékát köteles bejelenteni, 

köteles megnyitni a büfét, valamint fizesse meg a bérleti díjat. 

Tehát ha megnyeri a pályázatot és mégsem vállalná el, nem nyit meg, akkor 2020.03.31-ig 

teheti meg a lemondását, de havonta köteles megfizetni a bérleti díjat.  

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy a pályázati dokumentáció mellékletét képező 

bérleti szerződésbe lehet a képviselő által elmondott javaslatot szerepeltetni.  

Valánszki Róbert polgármester – a képviselő által elmondott javaslatot jónak tartja. A 

megnyitásra nem tudja kötelezni a nyertes pályázót. A polgármester elmondja, hogy lehet 

arról szó, hogy a bérleti díjat előre köteles megfizetni a nyertes pályázó, de újból kiírhatják a 

pályázatot. 

Szarka Andrea aljegyző – elmondja, hogy az önkormányzat ezzel csak bevételhez jut, de ha 

nem írják ki újból a pályázatot, akkor a szolgáltatást nem tudják biztosítani a strandon.   

Valánszki Róbert polgármester – elmondja, hogy a strandon a szolgáltatást biztosítani kell. 

A képviselő javaslatát jónak tartja.  

Ha megnyeri a vállalkozó és a határidőt követően kívánja lemondani, abban az esetben is 

köteles megfizetni a szezonra eső bérleti díjat, vagy ha eláll a bérleti szerződéstől.  

A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 

A polgármester megadja a szót Földi Imre bizottsági elnök részére.  

Földi Imre a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő – elmondja, hogy a 

bizottság ülésén az előterjesztést megtárgyalta. A pályázati felhívással, valamint a részletes 

pályázati kiírással egyetértenek, azt elfogadásra javasolják a testület felé. 

Valánszki Róbert polgármester – megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. 

Megkérdezi, hogy ezen téma kapcsán kíván-e még valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket.  

Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltak szerint a pályázati felhívással, a részletes 

pályázati kiírással, valamint az elhangzott javaslatokkal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

35/2020.(II.6.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő Dévaványa Sport u. 5. szám alatt lévő, 910 hrsz-ú büfé helyiséget 

bérbeadásra meghirdeti és egyetért a pályázati felhívás megjelentetésével. 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező Strandfürdő és 

Gyógyászat büfé helyiség bérleti jogának szezonális nyitva tartással történő bérbeadása 

pályázat útján, vendéglátói tevékenység folytatása céljából. 
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Pályázat tárgya:  

A Dévaványa, Sport u. 5. sz. alatt lévő Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség a benne lévő 

eszközök leltár szerinti készletével történő bérbeadása.  

Ajánlat benyújtásának  határideje:  2020. február 20. 1000 óra 

 helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  

  5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 12. számú iroda 

 módja:  személyesen vagy postai úton 

Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.  

 

Kaució mértéke: Az ajánlatkérő az ajánlattevő által beadott ajánlatban megjelölt bérleti díj 2 

havi összeget kaucióként kér, melyet a nyertes ajánlattevőnek a bérleti szerződés megkötéséig 

az ajánlatkérő K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402142-49564855-56551002 bankszámlaszámra 

történő átutalással szükséges teljesítenie.  

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodájában Ficere Gabriella 

ügyintézőtől a 06/66/483-100/117 telefonszámon. 

Részletes pályázati kiírás átvehető díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai 

Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodájában a pályázati hirdetmény megjelenésének 

napjától 2020. február 20. 1000 óráig. 

 

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

Pályázat célja: Dévaványa Város Önkormányzat tulajdonát képező Strandfürdő és 

Gyógyászat büfé helyiség bérleti jogának szezonális nyitva tartással történő bérbeadása 

pályázat útján, vendéglátói tevékenység folytatása céljából. 

Pályázat tárgya:  

A Dévaványa, Sport u. 5. sz. alatt lévő Strandfürdő és Gyógyászat büfé helyiség a benne lévő 

eszközök leltár szerinti készletével történő bérbeadása.  

Ajánlat benyújtásának  határideje:  2020. február 20. 1000 óra 

 helye:  Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal  

  5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 12. számú iroda 

 módja:  személyesen vagy postai úton 

Pályázati biztosíték: Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.  

 

Kaució mértéke: Az ajánlatkérő az ajánlattevő által beadott ajánlatban megjelölt bérleti díj 2 

havi összeget kaucióként kér, melyet a nyertes ajánlattevőnek a bérleti szerződés megkötéséig 

az ajánlatkérő K&H Bank Zrt-nél vezetett 10402142-49564855-56551002 bankszámlaszámra 

történő átutalással szükséges teljesítenie.  

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodájában Ficere Gabriella 

ügyintézőtől a 06/66/483-100/117 telefonszámon. 

Részletes pályázati kiírás átvehető díjmentesen, dokumentáció formájában a Dévaványai 

Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodájában a pályázati hirdetmény megjelenésének 

napjától 2020. február 20. 1000 óráig. 
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Az ellenérték fejében történő hasznosítani kívánt ingatlan adatai: 

 

 

A büfé és a hozzá kapcsolódó terasz adatai: 

sorszám megnevezés  burkolat alapterület (m2)  

1. presszó   gres lap   24,9 

2. raktár   gres lap     4,1 

3. közlekedő  gres lap     4,2 

4. konyha   gres lap   23,2 

5. fehér mosogató  gres lap     3,2 

6. raktár   gres lap     3,32 

7. zöldség előkészítő gres lap     5,0 

hasznos alapterület összesen:                   67,92 

 

8. terasz   térkő   69,0 

9. terasz    beton   87,0 

hasznos alapterület összesen: 156,0 

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

1. Az ajánlatkérő a legmagasabb Ft/hó+ Áfa ajánlati árat adó ajánlattevőt hirdeti ki 

nyertesnek 

2. Előnyt élvez a dévaványai székhelyű egyéni vállalkozó, gazdasági társaság 

3. A beérkezett pályázatok között ajánlati egyenlőség lép fel, akkor a Gazdasági és 

Ügyrendi Bizottság 2020. február 24. napján 15.00 órakor a Dévaványai Közös 

Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében árverés útján szünteti meg az ajánlati 

egyenlőséget. 

Az árverésen az ajánlattevő vagy meghatalmazottja vehet részt. Az ajánlatkérő a 

minimális licitlépcsőt 5.000,- Ft/hó +ÁFA összegben határozza meg.  

a.) Az ajánlatok felbontásának a helye és időpontja:  

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 12. számú irodája  

2020. február 20. 1000 óra; 

b.)  az eredményhirdetés helye és időpontja: 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal 4. számú irodája 2020. február 28. 1000; 

c.) a pályázati ajánlatok közül a Képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlattevő pályázót 

hirdeti ki nyertesnek; 

d.) a pályázatok felbontásánál az ajánlattevők vagy meghatalmazottjuk, illetve az 

ajánlatkérő nevében eljáró személyek lehetnek jelen; 

e.) a pályázatok elbírálására jogosult a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslatára a 

Képviselő-testület. 

Alternatív ajánlattételre lehetőség: nincs 

Az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága igazolására kért adatok és 

tények:  
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása: 

- pénzintézettől származó és 60 napnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi, kötelező 

tartalommal: 

Ingatlan hrsz-a Ingatlan megnevezése Bérbeadandó 

terület nagysága m2 

Induló bérbeadási ár 

910 

Dévaványai Strandfürdő 

és Gyógyászat büfé 

helyiség és a hozzá 

kapcsolódó terasz 

223,92 m2  
75.000,- Ft/hó + ÁFA 

+ rezsi költségek 
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 mióta vezeti az ajánlattevő számláját, 

 milyen az ajánlattevő pénzügyi helyzete, hitel- és fizetőképessége, 

 volt-e az ajánlattevő számláján az utóbbi 1 évben sorban állás, és ha igen, hány 

esetben, az ajánlattevő fizetési kötelezettségének pontosan tesz-e eleget, 

- 60 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy semmiféle köztartozása (központi adó, 

helyi adó) nincs. 

Műszaki alkalmasság igazolása: 

 ajánlattevő által végezni kívánt tevékenység/foglalkoztatottak száma/forgalmazott 

termékek, ételek/ bemutatása,  

 a cég/vállalkozó cégszerűen hitelesített cégkivonatának és aláírási címpéldányának 

csatolása,  

 tevékenység végzéséhez szükséges igazolások benyújtása másolati példányban.  

Érvénytelen az ajánlat, ha: 

a)  olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton; 

b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított 

határidő után nyújtották be; 

c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban, valamint a jelen 

eljárási rendben foglaltaknak; 

d) amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához, 

valamely feltételhez köti; 

e) olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van, 

továbbá aki szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette. 

Egyéb információk: 

1. Az épületben végezhető minden olyan tevékenység, amely nem jár az épület szerkezeti 

rendszerének és homlokzati megjelenésének megváltoztatásával. A tevékenység 

végzéséhez szükséges hatósági engedélyek, mint pl. építési engedély, rendeltetés 

módosítási engedély elkészíttetése és benyújtása, valamint annak teljes költsége a 

leendő bérlőt terheli. Bármilyen nemű bontási és építési munka megkezdése előtt a 

tulajdonos önkormányzat írásbeli hozzájárulását be kell szerezni.  
2. A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő az ajánlatában vállalt 

bérleti díj 2 havi összegének megfelelő kauciót előre a hivatal K&H Bank Zrt.-nél 

vezetett 10402142-49564855-56551002 számú bankszámlájára befizessen.   

3. A bérleti szerződést a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és 

Szervezési Irodája készíti elő és a polgármester írja alá. A szerződés 2020. május 1. 

napjától 1 évre jön létre, mely további 3 évvel meghosszabbítható, amennyiben mindkét 

fél megelégedésére telt el az egy év. A határozott időre kötött szerződést bármelyik fél 

rendes felmondással felmondhatja a törvényes felmondási idő betartásával, azt 

legkésőbb a hónap 15. napjáig kell közölni és a felmondás annak a hónapnak a végéig 

szólhat. 

4. A bérlő köteles gondoskodni:  

a) a helyiség burkolatainak felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről, 

b) a helyiséghez tartozó biztonsági berendezések karbantartásáról,  

c) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmerülő felújításról, pótlásról illetőleg 

cseréről,  

d) az épület olyan berendezéseinek karbantartásáról, amelyet a bérlő kizárólagosan 

használ, illetőleg tart üzemben,  

e) az épület helyiségeinek és a területek tisztításáról és megvilágításáról, a nem háztartási 

szemét elszállításáról, amely a bérlő tevékenységével függ össze, 

f) az ingatlan rendeltetésszerű használatáról, annak jó gazda által történő működtetéséről.  

g) a büfé színvonalas működtetéséről 
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h) a büfé nyitva tartása igazodjon a Dévaványa Strandfürdő és Gyógyászat nyitvatartási 

rendjéhez. 

4. Az ajánlatot zárt, borítékban/csomagban, 1 eredeti példányban kell beadni, az 

ajánlatkérő székhelyén, az e felhívásban közölt címen, az ajánlatbeadásra vonatkozó 

határidőig. A borítékra a következőt kell ráírni: "Dévaványa Strandfürdő és Gyógyászat 

büfé bérbeadása. Az ajánlattételi határidőig 2020.02.20. 1000-ig tilos felbontani!" 

5. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell 

aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő illetve a nyilatkozattevő nevében 

kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. E jogosultságot igazoló dokumentumok 

eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Aláírási címpéldányt eredetiben vagy 

cégszerűen hitelesített másolatban. (Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány 

becsatolása szükséges.) 

6. Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg. 

Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek 

minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén 

vele köt szerződést. 

7. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben számára kedvezőtlen 

ajánlatok érkeznek be úgy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.  

8. Az ajánlati dokumentációt az alábbi tartalmú iratok kíséretében kell benyújtani: 

A melléklet:  Ajánlati adatlap 

B melléklet: Pénzintézettől származó nyilatkozat 

C melléklet: Igazolás köztartozásokról 

D melléklet: Műszaki alkalmasság igazolása (tevékenység bemutatása, foglalkoztatni 

kívánt szakemberek, vezetők illetve a foglalkozatni kívánt személyek 

száma, tevékenység végzéséhez szükséges igazolások benyújtása 

cégszerűen hitelesített másolati példányban) 

E melléklet: Aláírási címpéldány (ok), amennyiben nem egyéni vállalkozó 

 F melléklet:  Cégkivonat, vagy vállalkozói igazolvány másolata 

G melléklet: Nyilatkozat arról, hogy a bérleti szerződésben foglalt feltételeket elfogadja. 

 

A részletes pályázati kiírás mellékletét képezik az alábbi dokumentációk:  

 1. sz. melléklet:  Felolvasó lap 

 2. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat 

 3. sz. melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról 

 4. sz. melléklet: Bérleti szerződés tervezet 

 

Műszaki dokumentumok:  

 Helyszínrajz 

 

A képviselő testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el, 

továbbá a bérlőt a döntésről tájékoztassa. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő: 2020. február 20. – Az ajánlatok benyújtásának időpontja  

 

 

Purgel Ferenc képviselő visszaérkezett az ülésterembe, így a testület létszáma ismételten  

8 fő. 
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A polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek bejelentése a zárt ülés megkezdése 

előtt? 

Megállapítja, hogy több bejelentés a résztvevők részéről nem hangzik el. 

 
Megállapítja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testületnek zárt ülést kell tartania, 

önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor. 

 

A polgármester elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testület „zárt ülést 

rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat 

feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.” 

A polgármester az elmondottakra való tekintettel javasolja, hogy zárt ülést rendeljenek el, 

mivel a tárgyalandó anyagok vagyonnal, pályázattal kapcsolatosak. 

A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? 

Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. 

Szavazásra kéri a képviselőket. 

Aki egyetért azzal, hogy zárt ülést rendeljenek el kéri, az kézfelnyújtással jelezze. 

Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

Határozat: 

36/2020.(II.6.) Dv. Kt. hat. 

 

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 

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

alapján zárt ülést rendel el. 

 

Felelős:  Valánszki Róbert polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

A polgármester megkéri a meghívottként megjelenteket, hogy a zárt ülés idejére 

szíveskedjenek a helyiséget elhagyni.  

 

A zárt ülés anyaga a DV/719-2/2020. iktatószámú külön jegyzőkönyvben található 1-10. 

oldallal bezárólag. 

Ugyanezen jegyzőkönyv tartalmazza az ehhez tartozó határozatokat is.  

 

A polgármester az ülést 1700 órakor bezárja.  

 

- Kelt mint az első oldalon - 

 
 
 
 

Valánszki Róbert     Czene Boglárka 

polgármester                             jegyző 

 

 

 


