Jegvzőkönvv
Korlátolt Felelősségú Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás 2010. dueusztus 31-i alakuló üléséről
a Pannon

F'elvéve: 2010. augusztus 31. napján 1l órakor Pécsett a Pantron Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttrnűködési Csoportosulás alakuló üléséről a 7621 Pécs,
Széchenyi tér 7. szám alatt.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Páva Zsolt: köszörrti a rnegjelenteket abból az alkalomból, hogy itt Pécsett a
Dél-Dunántúl egyik fontos városában megalakítják szlovén - remélhetőleg a későbbiekben horvát - felek közreműködésével az Eurőpai Területi Együttműködési Csoportosulást (EGTC),
Külörr köszönti a szlovéniai Lendva város polgármesterét Anton Ba7azek Urat,
Stephan Ribic elnököt Eszékről, Magyar József tanácsost, aki a Zágrábi Nagykövet-

ségről étkezett, Goran Kriz Urat, a Szlovén Köztársaság Nagykövetségének meghatalmazottját Budapestről, Szilvia Malnar-t a Horvát Köztársaság gazdasági tanácsosát
szintén Budapestről, Ljiljana Pancirov ftíkonzult, Jakab Sándort, a Horvátországi
Magyarok Demokratikus Közösségének elnökét, Gelencsér Attilát Somogy megyéből és Manninger Jenő küldöttjét, Nagy Kálmánt Zalamegyéből.
Megállapítja, hogy a jelerrléti iv alapján 44 fő vanjelen. Felkéri azon önkormányzat
küldöttjeit, amelyek még nem hozták meg a csatlakozásra vonatkozó testületi döntését 15 napon belül pótolják.

Tekintve, hogy a pécsi Városháza az alakulő ülés helyszine, ezért javasolja, hogy
személye lássa el alevezeíő elnöki tisztséget, kéri ezerr ügyendi döntésről szavazzanak.

Megállapítia" hog)z a közevűlés 44 egyhangú igen szavazattal a levezető elnöki tisztségre vonatkozó javaslatot elfogadta.
Javaslatot kíván tenni a kiküldött rrapirendi javaslatlroz képest a rrapirendi sor kiegészítésevonatkozásában: ,,Döntés a Közép-Európai Önkorrnányzati és Területfejlesztési Szövetséghez, valamint a Szövetség a Közép Európai Együttrnűködésért Egyesülethez való csatlakozásrőL" című napirendi ponttal.
Hozzáteszi, hogy a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség
Bécsben van bejegyezve, kb. 3 éve rnűködik, 9 otszágből vannak delegált tagsai, az
elrnúlt időszak jó lelretőséget adott arra, lrogy az önkorrnányzatok együttrnűködjenek.
A SzövetségaKőzép Európai Együttműködésért Egyesülettel kapcsolatbarr elmondja, hogy ez e1y most induló egyesület, melynek célja, lrogy együttrnűködjenek az
Európában már működő EGTC-k és szakemberek,
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Kéri szavazzanú<

a napirend sor elfogadásáról,

figyelemmel a kiegészítésre.

Megállapítja. hogy a közgyűlés 44 egyhan8ú igen szavazattal a napirendi sor1
elfogadta:

Napirendi sor:

1.)

Az EGTC Közgyűlésének megalakulása

2,)

Egyezmény és Alapszabály elfogadása

3.)

Az EGTC elnökének megválasztása

4,)

Beszámoló a PANNON EGTC előkészítéséről,céljairól

5.)

Elnökség,FelügyelőBizottság,könyvvizsgálómegválasztása

6.)

Az EGTC Igazgatőjának megválasztása

7,)

Döntés az EGTC Munkaszervezetéről

8.)

Döntés a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez,
valamint a Szövetség aKözép Európai Együttműködésért Egyesülethez valő
csatlakozásró1

1.)

Az EGTC Közevűlésének meealakulása

Dr. Páva Zsolt: kiküldésre került az egyezmény és az alapszabály illetve a mellékletek tervezete, amely az Eurőpai Unió részéről szabályozza az EGTC-k működését.
Megállapítja, hogy aregisztráció alapján a mandátumigazolás, a szavaző tagok megáIlapitása me gtörtént.

Kéri szavazzanak az EGTC Közgytílés megalakulásáról, valamint az Egyezmény
az Alapszabály mellékletének(taglista) jóváhagyásáról.

és

Megállapítja" hogy a közgyűlés 44 egvhan8u igen szavazattal az EGTC közgyűlésének megalakulására vonatkozó javaslatot elfogadta. az Egyezménv
valamint az Alapszabály mellékletét(taglista) jóváhag}rta.

Közgvűlés 1/2010. számú határozata a Közgvűlés megalakulásáról és az Egvezménv valamint az Alapszabálv Mellékletének ióváhagvásáról
Dr. Páva Zsolt: a napirendi ponttal kapcsolatban még elmondja, hogy Horvátország
is csatlakozni kíván a programhoz, de a hatósági egyeztetések miatt a belépésről ma
még nem tudnak nyilatkozni . Ezérí"inditvényozza,hogy aközgyű|és külön határozatot hozzon arról, hogy az EGTC a Pannon terület együttműködésének és az EGTC
célj ainak eléréseérdekébentárgyalásokat kezdemé ny

ez horv átországi tagok belépéséről, és ezentárgya|ások lefollatásával megbízzaaz EGTC elnökét.
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Kéri szavazzanak az imént elhangzott javaslatról,

azza7 a kiegészitéssel, hogy személyét hatalmazza fel aközgyűlés a tárgyalások lefolytatására.

Megállapí|ia. hogy a közg}.űlés 44 eg]lhangú igen szavazattal az eg}rüttműködés bővítése érdekében a horvátországi tagok csatlakozására vonatkozó tárgyal ások lefo1 }tatására vonatkozó j avasl atot elfo gadta.

Közevűlés 2/2010. számú határozata az egvüttműködés bővítése érdekében horvátorszáei Tagok csatlakozásra való felhívásáról

2.)

Egyezménv és Alapszabálv elfogadása

Dr. Páva Zsolt: a napirendi ponttal kapcsolatban jelzi, hogy az Egyeznény és az
Alapszabály teruezete kiküldésre került.
Jakab Sándor: hozzászőlásábarr elmondja, hogy az EU-s rendelet szerint be kell
jelenteni a tagállamokat is. A Fővárosi Bíróságnak a módosítással kapcsolatos szabályokra az újonnan létrejövő csopottosulásokra vonatkozó szabályok az irányadőak.
Az Alapszabály és azEgyezmény módosításával kapcsolatos a l5,§, arnit a tagállamok illetékes szeweihez is be kell jelenteni.
További javaslata, hogy a 18,§-ban szeretné ha névlegesítenéka környezet és természetvédelmet. A h.) pontban van egy természeti és kulturális erőfonás. A természet
és környezetvédelem több annál, ezétl,javasolja, hogy az e.) pont a következőként
egészüljön ki: ,,... Ösztönzi avállalkozói szellemet, különösen a kis- és középvállalkozások együttrnűködését, valamint a határokon átnyuló kereskedelrni és vállalkozói
hálő zatok fej l esztés ét, kö r ny e z e t és t e r m és z e tv é d e l m e t.
Dr. Páva Zsolt: ügytendi javaslatában elmondja, hogy a rnai rnegállapodást követően 90 napon belül sor kerül egy érdemi közgyűlésre, amelyen a protokolláris ügyeken túl a konkrét együttműködésekről is tárgyalnak. A mai napon megalakul az e!-

nökség is, így operatív módon járhatnak el.
Jakab Sándor által elhangzott javaslatokat megfontolásra ajánlja, arnelyet a következő közgyőlésen fogadnának el.
További észrevétellriányában kéri, hogy szavazzanak az Egyezmény és az Alapszabály elfogadásáró1.

Megállapítja. hogy a közgyűlés 44 egyhangú igen szavazattal
EGTC Alapszabályát és az Egyezményét elfogadta.

a

Pannon

Közgvűlés 3/2010. számú határozata az EGTC Egyezménvének és Alapszabálvának elfogadásáról

3.)

Az EGTC elnökének megválasztása

Dr. Páva Zsolt: az EGTC elnökének megválasztásához szükség van egy szavazatszámlálő bizottság felállítására. Ez ügyben előzetesen törlének egyeztetések, ezétt

4
konkrét javaslattal kíván élni, Tombi Lajost, Csákovics Józsefet, és Puxler Eszterl
delegálj a a bizottságb a.
Kéri a közgyúlés tagjait szavazzanak a szavazatszámlálő bizottság tagjainak személyéről.
Megállapítja. hogy a közgyűlés 41 igen szavazattal. 3 tartózkodás mellett a
javaslatot elfogadta.

Dr. Páva Zsolt: most pedig javaslatot vár az elnök szernélyére.
Bédv István: dr. Páva Zsolt Pécs város polgármesterét javasolja az elnöki tisztség
betöltésére.

Dr. Páva Zsolt: elfogadja a jelölést, szívesen látja el ezt afeladatot, mivel az elnöki
tisztségre további jelölés nincs, ezért technikai szünetet rendel el, és felkéri aközgrilés tagjait a szavazőlapok kitöltésére, míg a szayazatszámlálő bizottság elvégzi a
fe|adatát addig rátérnek a következő napirendi pont tárgyalására.

4.)

Beszámoló a PANNON EGTC előkészítéséről.céliairól

Dr. Páva Zsolt: a napirendi ponttal kapcsolatban felkéri dr. Mikes Evát, hogy
íájékoztatást az EGTC előkészítésérőlés céljairól.

adjorr

Dr. Mikes Eva: örömére szolgál,hogy az alakuló ülésnek Pécs a házigazd,ála. Külön
üdvözli Zalaegerszeg küldöttjét, mivel mindig az volt a vélernényük, hogy ebben az

együttműködésben helye v an Zala megyének is.
felkérésérekezdődött meg az az előkészítésamit az elrnúlt nélrány
hónapban igyekeztek elvégezni, mivel előtérbe helyeződött a határmenti együttműködés, legyen az interregionális, vagy transznacionális együttműködés, kevés jogi
eszköz és szabályozaílanság uralkodott ezen a területen, hiszen a nemzeíállarnok
hiába hoztak olyan jogszabályokat és adtak lehetőségeket az együttrnűködésnek tág
teret, a nemzeti jogszabályok eljárásrendjeinek a különbözősége és a részbeli szabályozat|anság is akadálya volt annak, hogy megfelelő szinten törlénjenek az egyittműködések. Ezt felismerve született meg 2006-ban egy olyan uniós rendelet, amely
azEurőpai Területfejlesztési Együttműködési Csoportosulást 1ehetővé tette, Ez olyan
Űj eszköz ami szabályozott terepen önálló joghatóság alatt ad lehetőséget arra, hogy
együttműködjenek.
Magyarországtekintetében - az országtöbb rnint 1,13-a számit határmenti térségnek még nagyobb hangsúlyt kap az atény,hogy ezt az eszközt alkalmazhatják, ezért Pécs
kezdeményezte - egyrészt a Dél-Dunántúli régió és Zala megye térségének,másrészt
ahatár túloldalán - Szlovénia és Horvátországhatárcnenti térségeirrek együttműködé-

A polgármester

sét.

Nagyon fontosnak tartják, hogy egy olyan szervezetet alakíthatnak, amelyik szabályozolí keretek között lehet ennek az együttműködésnek a ,,gazdája és a motorja",
hiszen azEK rendelet, amagyarjogszabály, és a szlovén törvény szerint is egy szabályozolt struktúráról lehet beszélni. Csak úgy jegyezhető be és működtethető az
EGTC, ha a közgyűlése, munkaszervezete, elnöksége, igazgatőja megfelelő szabályozottsággal működik és megfelelő jogi kompetenciákkal rendelkezik. Az unióban
az eddigi két prioritás és a területi egyenlőtlenségek mellett a területi egyenlőtlensé-
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gek és a versenyképesség növelése mellett harmadik prioritásként a területi együttműködós egyíe fontosabb szerepet kap. A 2013-20-as uniós ciklusban várhatólag
még fontosabb szerepet fog kapni. Kiemel két nagyon fontos körülrnényt, amely miatt ezt a munkát elvégezték, az egyik, hogy ezen a Pannon területen, amelyen élnek,
ebben azEIJ számára is megfelelő méretű területen el kell émi azt, hogy közös céljaik és közös fejlesztési programjaik legyenek, illetve, hogy a fejlesztési tevékenységet
együttesen és egymásra valő tekintettel végezzék.Ennek kiváló terepének Látják az
általuk megalapítandó EGTC-t.
Ez azt jelerrti, hogy az egész területet együttes fejlesztési területként szeretnék látni,
az egész területen együttes egl,rrrásra tekintettel lévő fejlesztési prograrnokat szeretnének indítani és ezen fejlesztési programok alaplán olyan projekteket indukálni,
arnelyek az egész térségfejlődését összehangoltan és koordináltarr szolgálják. Nyilvánvaló, hogy ezen az uniós értelemben véve is nagy területen, reményeik szerint
megjelennek a szakmai és a területi érdekek, olyan kisebb egységek és szakmai irányok, amelyek majd az al,apján szolgálják azoknak a projektelképzeléseknek, amit
pártolnak és kidolgoznak. Az unió eddigitapasztalatai szerint, minden szakmai területen ami a fejlesztéspolitika tárgya lehet, abejegyzett EGTC-t eredményesek voltak. Az EGTC intézményei,vá|lalkozásai, munkaszervezete egy olyan strukturált és
fejlett koordinációt végezhet a Pannon térségben,ami idáig nem jelent meg. Ez az
elŐkészítő munka a Dél-Dunántúli régió önkormányzataival való tárgyalás mellett
tetmészetesen kiegészült a szlovén barátaikkal való tárgyalással is, illetve Horvátország önkormányzataival is tárgyalások kezdődtek. Örömére szolgáI, hogy dr, Páva
Zsolt Pécs polgármestere kapta meg ama a felhatalmazásí, hogy ezeket a tárgyalásokat tovább folytassa. Reményeik szerint abban az egész hatánnenti térségben amelyet
Pécs önkormányzata kezdeményezőként célul tűzött ki a megyék felsorolásával, a
következő hónapokban - ez a szewező munka - foly.tatódni fog és az egész területen
azok a központi önkormányzatok, illetve mindazok az önkormányzatok akik megfelelő szintű fejlesztési tevékenységet szeretnének folytatni csatlakozni fognak hozzájuk és ebben a fejlesztő rnunkában részt fognak venni.

Dr. Páva Zsolt: mivel a napirenddel kapcsolatban további észrevételnincs, ezért
ismerteti az elnökválasztás sal kapcsolato s a szav azás végeredtnényét,

Megállapítja. hogy a közgyűlés 40 igen szavazattal" 1 érvén}rtelenszavazattal
dr. Páva Zsoltot választotta rneg elnöknek.
KözgyűIés 4/2010. számú határozata az

5.)

EGTC Elnökének meeválasztásáról

Elnökség. felügvelőbizottság. könvvvizsgáló

Dr. Páva Zsolt: elrnondja, hogy

megválasztása

ország2-2 tagotjelölhet az elnökségbe, az egyeztetés alapján azonbanjelen közgyűlésen 3 tagra tenne javaslatot, 2 magyar és l szlovén alelnökre, fenntaftva egy szlovén alelnöki helyet, tekintettel arra,
hogy Szlovénia részérőltovábbi csatlakozások várhatók, Elsőkérrt Anton Balazek
Urat Lendva polgánnesterét, továbbá Szekó Józsefet Mohács polgármesterét, és
Nagy Kálmánt Zala megye közgyőIésének alelnökét. Az imént elhangzott személyekkel az egyeztetés már megtörtént, szívesen működnek együtt ebben a testületben,
Kérdés,észrevételhiányában a jelölést lezárja, kéri a testületet, hogy a szavazőlapokra az imént elhangzott neveket írják rá, Ha ez megtörtént akkor rnég egy szavazás
a két delegálő
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törlénik, amely a FEB tagok megváIasztására irányul. Indítványozzu hogy a három
legnagyobb területen működő önkormányzat (Somogy, Tolna és Zala megye) delegáltjai tegyenek javaslatot a FEB tagokra,

Gelencsér Attila: Somogy megyéből Racsek Józsefet jelölik a felügyelőbizottság
tagjának.

Nagv Kálmán: Zalamegye Gecse Lászlő zalaegerszegi vállalkozóra tett javaslatot.

Dr. Páva Zsolt: Racsek József és Gecse Lászlő jelölésével egyetért, az e\őzetes
egyeztetések alapján Tolna megye Patay Vilrnost Dombóvár polgármesterét jelöli a
FEB-be.
Felkéri a kőzgyűlés tagjait, hogy a másik szavazőlapta az imént elhangzott neveket
í{ák fel, ha egyetérlenek vele.

A FEB tagság általában díjazással szokott járni, de erre most nem tesz javaslatot, első
körben a felügyelőbizottsági tagok dijazás nélkül látrrák e7 ezt a feladatot.
Felhívja aközgyűlés figyelmét, hogy azurnákba az elnökségre, illetve a FEB tagokra
vonatko zó szav azőlapot i s szívesk edj enek b edobni.
Miközben a szavazőlapok begyújtésetörténik, addig szernélyi javaslatot kíván tenni
a könyvvizsgáló szernélyére,amit szintén kötelező megválasztani, ezért javasolja,
hogy egy pécsi illetőségű céget a TVH Audit Körryvvizsgálói Adótanácsadó és
Könyvelő Kft-t válasszonmegaKözgyőlés, ahol a könyvvizsgáló Rappai Ágnes.
Erdeklődött a kamaránál, a könyvvizsgálók esetében kötelező a dijazás megállapítása, ezétt, a lehető legkevesebb 10.000.- Ft+ÁFA díjat állapítanának meg, és 3 évre
szólna a megbízatás.
Más javaslata könyvvizsgálő

személyére nincs, ezétkériszavazzanak rő7a.

Megállapítja. hogy a közg}rűlés 44 egyhangú igen szavazattal a TVH Audit
könyvvizsgáló Adótanácsadó és kön}rvelő I(ft-t bízza rneg a kön]rvvizsgálói
feladatok ellátására.

Közgvűlés 5/2010. számú határozata a könvvvizseáló
zásárő|

megválasztásáról és díia-

Dr. Páva Zsolt: tájékoztatásul elmondja, hogy az alapszabály rnegernlíti, hogy a
közgyűlés eseti és állandó szakmai bizottságokathoztak létre, ezek számárőL, feladatáról, elnökéről a közgyűlés dönthet. Javasolja, miután várhatő, hogy további tagok
csatlakoznak az EGTC-hez, ezért erről most ne döntsenek, hanem rnajd a 90 napon
belül esedékes újabb közgy.tilésen tegyenek javaslatot erre.
Most negyed óra szünetet rendel el, addig a szavazatszámlálő bizottság végez a feladatával.

Szünet

Az ülés folytatódik.
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Dr. Páva Zsolt: a

szavazatszám|álő bizottság tájékoztatása alapján kihirdeti az

eredrnényt:

Megállapítja. hogy a közg}rűlés 44 egyhaneu igerr szavazattal. Anton Balazek-et. 44
egyhaneu i8en szavazattal Nag}r Kálmánt. és 43 igen szavazattal Szekó Józsefet választotta meg az elnökség tagiának. dr. Győrvári Márk 1 szavazatot kapott.

A Pannon EGTC elnökség tagai Anton Balazek, Nagy Kálmán,

és Szekó József.

Közgyűlés 6/2010. számú határozata az Elnökség megválasztásáról
Megállapítja" hogy a felügyelőbizottságba javasolt Gecse László. Pata]l Vilmos és
Racsek József tagokat a Közg]rűlés 44 eg}uhanpu igen szavazattal a felügyelőbizotts ág ía gi áv á v á1 aszto íta.

A FEB tagok a következők: Gecse Lászlő,Patay Vilmos

és Racsek József.

Közeyűlés 7/2010. számú határozata a FBB taeiainak meeválasztásáról és díiazásárő|
Újra negyed óra szünetet rendel el, hogy az elnökséggel egy rövid elnökségi ülést
tarlson, valamirrt felkéri a Pannon EGTC jelenlévő tagait,hogy az alapszabályt és az
egyezményt aláírásukkal lássák el.
Szünet

Az ülés folytatódik.
Dr. Páva Zsolt: A szünetben az elnökség ülésezett, két javaslatot tettek, az egyik az
EGT C i gaz gatő j ának a személ yéről, to v ább á az EGT C munka sz etv ezetér ől,

6.)

Az EGTC Igazgatóiának megválasztása

Dr. Páva Zsolt: az elnökség Girán Jánot a pécsi Polgátmesteri Hivatal kabinetvezetőjét javaso|ja az EGTC ígazgatőjának. Most az igazgatő dijazását nern állapítják,
kéri, ho gy a Közgyőlrés támo gass a ezenj avaslatát.
Megállapítja" hogy a Közgyűlés 44 egyhangú szavazattal elíbgadta az
igazgató díjazás rrélküli megválasztásáról szóló javaslatot

Miután személyi kérdésről van szó, ezért most is rnajd titkos szavazással döntenek,
kéri a szavazóLapok kitöltését, és a szavazatszámláló bizottságot, hogy a szavazatokat
számlálják rneg,

B

Meeállapítja. hogy a közgyűlés 44 egyhan8u igen szavazattal Girán Jánost
v álasztotta meg az ÉGTC- igaigatőjénak.

Közgvűlés 8/2010. számú határozata az Ieazgató mewálasztásáról és díiazásáról

7.)

Döntés az

EGTC Munkaszervezetéről

Dr. Páva Zsolt: ismerteti az elnökségjavaslatát azEGTC munkaszervezetéről, javasolja, hogy a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft lássa el ezt a tevékenységet. A
közgyílés 4 hónappal ezelőtt alapította meg a Kft-t a varosfejlesztési és pályéaatokkal kapcsolatos feladatok ellátására, a cég működése az elkövetkezendő hetekben
indul el.
Ha nincs más javaslat akkor kéri, hogy a közgyőlés szavazzon arról, hogy a Pécsi
Városfej lesztési Nonprofi t Kft { elfo gadj a- e munkaszervezetként.
Megállapítja. hogy a közg}rűlés 44 egyhangu igen szavazattal az EGTC munkaszervezetére vonatkozó j avaslatot elfo gadta.

Közevűlés 9/2010. számú határozata az EGTC Munkaszervezetéről

8.)

Döntés a Közép-Európai Önkormánvzati és Területfeilesztési Szövetséehez. valamint a szövetsée a l(özép Európai Egvüttműködésért Egyesü_
lethez való csatlakozásról

Dr. Páva Zsolt: elsőként arról kell döntést hozni, hogy

a Pannon EGTC csatlakozike a Közép Európai Önkormányzatí és Területfejlesztési Szövetséghez.

A napirenddel kapcsolatban észrevételnincs, kéir szavazzanakrőIa.

Meggllapíüa. hogy a közgyűlés 44 eg}ihangu igen szavazattal a Közép EuróVo-

natkozó j avaslatot elfo gadi a.

Közevűlés 10/2010. számú határozata a Közép-Európai Önkormánvzati és Te_
rületfeilesztési szövetséqhez való csatlakozásról

A második szavazással aközgyűlésnek

azt kell eldönteni, hogy csatlakoznak-e a Közép Eurőpai Együttműködésért Egyesülethez, amely annak a célnak a megvalósítása
miatt jött létre, hogy az EGTC-k egy,,csúcs" együttműködést tudjanak kialakítani.
Kérdés,észrevételhi ány áb an, két'r szav azzatak a j avas l atró l .

Megállapítja. hogy a közgyűlés 44 eg}rhan8u igen szavazattal a Közép Európai Együttműködésért Egyesülethez való csatlakozásra vonatkozó javaslatot
elfogadta.

Közeyűlés 11/2010. számú határozata
Egyesülethez való csatlakozásról

a Közép-Európai

Egvüttműködésért

9

Az

alapszabályt követően az alakuló ülést követően 90 rrapon belül össze kell hívni a
közgyúlést, az SZMSZ megállapítása, a költségvetés, az EGTC szeryeinek mtíködése
és munkaterve kapcsán kell majd több döntést meghozni. Az elnökség és az igazgatő
addig is ellátja a feladatát minden olyan döntéssel kapcsolatban ami ebben az tigyben
releváns, a tagokat enől tájékoztatni foga.

Kéri szavazzanak anól, hogy aközgyűlés a mai ülésről készült jegyzőkörryv hitelesítésérehatalmazza fel Pfeffer Józsefet, Bogád polgárrnesterét és Atlton Balazeket,
Lendva város polgármesterét.

Megállapítja" hogy a közgyűlés 43 igen szavazattal" ellenszavazat nélkül. 1
tartózkodás rnellett a iavaslatot elfogadta,
További napirendi pont nem lévénrrregköszöni

a részvételtés az ülést bezárja.

krrrf.

levezető elnök

A jegyzőkönyv

ffi

hiteléül:

H\J

pfeffer József

j

egyzőkörryv

hitelesítő

je

Anton Balazek
gy zőkönw lritel esítő

