JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2013. március 27-én megtartott rendkívüli n y í l t testületi
üléséről.

Jelen vannak:

Barta Győző, Benkó Dániel, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor

Jegyzőkönyvvezető: Kiss Marianna
Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 4, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Képviselőtársai a meghívóban feltüntetett napirendi
anyagot írásban megkapták. Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás

4 igen szavazattal elfogadásra került

1. Javaslat az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal 2012. november
27- én kötött Megállapodásának és az ezzel összefüggő Alapító Okirat
módosítására
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülést azért kellett összehívni, mert a tegnapi napon
megtartott közös testületi ülésen Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő testülete
nem volt határozatképes.
Ismerteti a megállapodás tervezetet.
(TERVEZET)
MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL
Egerbakta Község Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli: Varga Tibor
polgármester), Hevesaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete (képviseli:
Dorkó Csaba polgármester), Bátor Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(képviseli: Derecskei Péter polgármester) és Szarvaskő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete (képviseli: Barta Győző polgármester), (továbbiakban: Felek)
között a mai napon az alábbi feltételekkel.
Egerbakta Község Önkormányzata (3321 Egerbakta Bátori út 12.), Hevesaranyos Község
Önkormányzata (3322 Hevesaranyos, Petőfi u. 1.), Bátor Község Önkormányzata (3336
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Bátor, Kossuth L. út 7/B.) és Szarvaskő Község Önkormányzata (3323 Szarvaskő
Rákóczi Ferenc út 1.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 85.§ (1) bekezdése alapján 2013. április 1.
napjától határozatlan időre Közös Önkormányzati Hivatalt hoznak létre.
1. A Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos elnevezése:
Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 3321 Egerbakta Bátori út 12.
2. A Felek megállapodnak, hogy 2013. április 1. napjától a Közös Önkormányzati
Hivatal kirendeltségeket tart fenn:
- Hevesaranyos községben Hevesaranyos, Petőfi u. S. 1. szám alatt állandó jelleggel
„Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal Hevesaranyosi Kirendeltsége”
elnevezéssel,
- Bátor Községben Bátor, Kossuth L. út 7/B. szám alatt állandó jelleggel „Egerbaktai
Közös Önkormányzati Hivatal Bátori Kirendeltsége” elnevezéssel,
- Szarvaskő Községben Szarvaskő, Rákóczi F. út 1. szám alatt állandó
jelleggel
„Egerbaktai
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Szarvaskői
Kirendeltsége” elnevezéssel,
kirendeltségeket működtet a települést érintő ügyfélfogadás helyben történő
intézése céljából. A kirendeltségek Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal
szervezeti egységeként működik.
A kirendeltségek állandó jellegűek, munkarend: hétfőtől csütörtökig 7.3016.00-ig, pénteken 7.30-13.30 óráig.
3. A Felek kijelentik továbbá, hogy az ügyfélfogadás helyben történő intézéséhez
szükséges tárgyi feltételeket az érintett településeken biztosítják.
4. A Közös Önkormányzati Hivatal működési és fenntartási költségeit a
képviselő-testületek együttes ülésen határozzák meg. A szerződő képviselőtestületek kijelentik, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásának
költségeihez az érdekelt képviselő-testületek az alábbiak szerint járulnak hozzá.
4.1. A Felek, Egerbakta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Hevesaranyos
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Bátor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete, Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
biztosítja az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó jegyző,
valamennyi köztisztviselő személyi juttatásait és járulékok kiadásait, továbbá a
felmerülő működési és fenntartási kiadásokat.
4.2. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzata a központi
költségvetés által biztosított állami támogatásból és az esetlegesen felmerülő
szerződő Önkormányzatok lakosságarányos befizetéséből tevődik össze.
a) Amennyiben a központi költségvetés által biztosított állami támogatás fedezi a
Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait (személyi juttatások, járulékok, működési
és fenntartási költségek) pénzmaradvány keletkezik, melyet a költségvetési
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beszámoló megtárgyalásakor a szerződő Önkormányzatok Képviselő-testületei
minősített többséggel hagyják jóvá és külön döntéssel rendelkeznek a felosztásról –
legkésőbb minden év április 30. napjáig.
b) Amennyiben a központi költségvetés által biztosított állami támogatás NEM
fedezi a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait (személyi juttatások, járulékok,
működési és fenntartási költségek) a szerződő Önkormányzatok Képviselőtestületei a Közös Önkormányzati Hivatal számlájára lakosságarányosan
megfizetik.
4.3. A Közös Önkormányzati Hivatalt illető állami támogatás lehívására és
felhasználására az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal jogosult.
5. A Közös Önkormányzati Hivatal szervezetére, működésére vonatkozó
szabályokat (SZMSZ), Ügyrendjét, valamint Alapító Okiratát a jegyző készíti el,
az a megállapodó felek – képviselő-testületi határozatban jóváhagyott –
egyetértésével válik hatályossá.
6. A Felek úgy döntenek, hogy a 4.2. b) pontban meghatározott módon
megállapított költség-hozzájárulásaikat az Egerbaktai Közös Önkormányzati
Hivatal számlájára utalják át 12. egyenlő részletben előre, minden hónap 28.
napjáig.
Számlaszáma: 62800273-11046264-00000000
Megnevezése: Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi számla.
A települések polgármesterei a hozzájárulás összegét havonta tartoznak átutalni az
Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal számlájára.
7. Egerbakta Községi Önkormányzat polgármestere a Mötv. 67.§ a) pontja
alapján irányítja az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatalt. E körben tett
intézkedéseihez Hevesaranyos, Bátor és Szarvaskő településen működő
kirendeltségre vonatkozóan Hevesaranyos és Bátor, valamint Szarvaskő település
polgármesterének egyetértése szükséges.
8. A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzői kinevezéshez és
felmentéséhez Egerbakta, Hevesaranyos, Bátor, Szarvaskő települések
polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A többségi
döntést gyakorló polgármester köteles a másik három település polgármesterének
véleményét kikérni.
9.
A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Egerbakta
Önkormányzat polgármestere gyakorolja. A polgármester a munkáltatói jogkör
gyakorlása során köteles a másik három település polgármesterének véleményét
kikérni.
10. Az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 10 fő, az alábbiak szerint:
a) jegyző:
1 fő
b) hivatali ügyintéző
9 fő
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11. A köztisztviselőket a jegyző nevezi ki. A kinevezéshez a polgármesterek
egyetértése szükséges.
A köztisztviselők bérezéséhez, felmentéséhez, jutalmazásához a polgármesterek
egyetértése szükséges.
12. A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője tekintetében a munkáltatói
jogokat a jegyző gyakorolja.
13. A jegyző köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt venni és ott a
szükséges tájékoztatást megadni.
A jegyző évente beszámol minden képviselő-testületnek az Egerbaktai Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról.
14. A jegyző a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott gyakorisággal,
köteles Hevesaranyos, Bátor és Szarvaskő községekben ügyfélfogadást tartani.
15. Az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatalt megszüntetni, abból kiválni vagy
ahhoz csatlakozni kizárólag az általános önkormányzati választások napját követő
60 napon belül lehet. Ezen kívül a megállapodás bármikor módosítható.
16. Az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal munkájával kapcsolatos
kérdésekben szükség szerint együttes képviselő-testületi ülésen kell határozni. A
három testület azonban felhatalmazza annak polgármestereit, hogy két testületi
ülés közötti időben döntést igénylő ügyekben együttesen határozzanak.
17. Jelen megállapodás érvényességéhez a felek mindegyikének minősített
többséggel hozott jóváhagyó (elfogadó) határozata szükséges. Ugyancsak a felek
mindegyikének minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges a
megállapodás módosításához.
18. Fenti szabályozás aláírását követően válik hatályossá, de rendelkezéseit 2013.
április 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Egerbakta, 2013 március …….napján..

Varga Tibor
Egerbakta község polgármestere

Derecskei Péter
Bátor község polgármestere

Dorkó Csaba
Hevesaranyos község polgármestere

Barta Győző
Szarvaskő község polgármestere
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Záradék:
Jelen megállapodást
Egerbakta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………. számú
határozatával,
Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………… számú
határozatával,
Bátor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………… számú
határozatával jóváhagyta.
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………………
számú határozatával jóváhagyta.

Kérdezi, hogy van-e észrevétel? Mivel nincs, kéri, hogy szavazzanak.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az
Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás
módosítását.
Felhatalmazza Barta Győző polgármestert, a Megállapodás aláírására.
Felelős:
Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Szavazás

4 igen szavazattal elfogadásra került

28/2013.(III. 27.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az
Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás
módosítását.
Felhatalmazza Barta Győző polgármestert, a Megállapodás aláírására.
Felelős:
Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Barta Győző
Ismerteti az Alapító Okirat tervezetét.
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(TERVEZET)
ALAPÍTÓ OKIRAT
Egerbakta-Hevesaranyos-Bátor- Szarvaskő Községek Önkormányzatának Képviselőtestületei a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 84-86.
§-ai, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. § (4) bekezdése alapján
2013. január 1. napjától kezdődően az önkormányzati és államigazgatási feladatok
közös ellátására önálló költségvetési szervet hoznak létre.
1. A költségvetési szerv, intézmény:
Neve: Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 3321 Egerbakta Bátori út 12.
A költségvetési szerv kirendeltségei: 3322 Hevesaranyos Petőfi S. u. 1.
3336 Bátor, Kossuth L. út 7/B., 3323 Szarvaskő Rákóczi Ferenc út 1.

2. Létrehozásáról rendelkező határozat:
Egerbakta …………….. ………önkormányzati határozat
Hevesaranyos …………………önkormányzati határozat
Bátor ……………. ……………önkormányzati határozat
Szarvaskő ……………………..önkormányzati határozat
3. A költségvetési szerv alapító, fenntartó és felügyeleti szervei, székhelye:
Egerbakta Községi Önkormányzat 3321 Egerbakta Bátori u. 12.
Hevesaranyos Községi Önkormányzat 3322 Hevesaranyos, Petőfi u. 1.
Bátor Községi Önkormányzat 3336 Bátor, Kossuth L. út 7/B.
Szarvaskő Községi Önkormányzat 3323 Szarvaskő, Rákóczi F. út 1.
4. Költségvetési szerv típusa: Közös Önkormányzati Hivatal
5. A költségvetési szerv működési területe: Egerbakta-Hevesaranyos-BátorSzarvaskő község közigazgatási területe.
6. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy, költségvetési
előirányzatai felett jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező,
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
7. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Egerbakta-Hevesaranyos-BátorSzarvaskő községekben az igazgatási feladatok ellátása, hatósági ügyek
intézése, a képviselő-testületek működésével kapcsolatos előkészítő és
végrehajtó feladatok elvégzése, a polgármesterek hatáskörébe tartozó
államigazgatási döntések előkészítése és végrehajtása.
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8. Alaptevékenysége: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége.
A költségvetési szerv alaptevékenysége, jogszabályban meghatározott
közfeladata: A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
a) alaptevékenységi szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások végrehajtó igazgatási tevékenysége

b) Alaptevékenysége:

Száma
841126

841112
841114
841115
841116
841117
841118
841133
841408
841901
841906
841907
841908

Szakfeladat 2013. január 1-től
megnevezése
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőVálasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Kisebbségi önkormányzati választások
Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Adók, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása
önkormányzati költségvetési szervnél
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

9. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási
rendje:
A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a székhely
önkormányzat polgármestere látja el.
A pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, a
www.kozigallas.gov.hu web oldalon a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. Törvényben meghatározott módon kell közzétenni.
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A jegyzőt a közös önkormányzati hivatal székhelyének polgármestere, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 82. §
(1) bekezdése alapján nevezi ki.
A Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző kinevezéséhez és
felmentéséhez Egerbakta, Hevesaranyos, Bátor, Szarvaskő települések
polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. A
többségi döntést gyakorló polgármester köteles a másik három település
polgármesterének véleményét kikérni.
A kinevezés határozatlan időre szól.
10. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
Egerbakta 1. hrsz-ú, 3321 Egerbakta Bátori út 12. sz. alatt fekvő Közös
Önkormányzati Hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlan a benne lévő
berendezésekkel, ingóságokkal együtt Egerbakta Község Önkormányzat
kizárólagos tulajdonban áll.
Hevesaranyos 433. hsz-ú, 3321 Hevesaranyos, Petőfi S. u. 1. sz. alatt fekvő Közös
Önkormányzati Hivatal Hevesaranyosi Kirendeltsége elhelyezésére szolgáló
ingatlan a benne lévő berendezésekkel, ingóságokkal együtt Hevesaranyos
Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonban áll.
Bátor 219. hrsz-ú, 3336 Bátor, Kossuth L. út 7/B. szám alatt fekvő Közös
Önkormányzati Hivatal Bátori Kirendeltsége elhelyezésére szolgáló ingatlan a
benne lévő berendezésekkel, ingóságokkal együtt Bátor Község Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában áll
.
Szarvaskő 66. hrsz-ú, 3323 Szarvaskő Rákóczi F. út 1. szám alatt fekvő
Közös Önkormányzati Hivatal Szarvaskő Kirendeltsége elhelyezésére
szolgáló ingatlan a benne lévő berendezésekkel, ingóságokkal együtt
Szarvaskő Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.
A 12. pont alatti ingatlanok és ingóságok tekintetében a közös
Önkormányzati Hivatalt térítésmentes használati jog illeti meg.
2013. április
1-i hatállyal a Közös Önkormányzati Hivatal általi
beszerzésekből származó vagyonnövekmény a Közös Önkormányzati
Hivatal tulajdonát képezi, melyre nézve a rendelkezési jog a Közös
Önkormányzati Hivatalt illeti meg.
11. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
12. A költségvetési szerv megszüntetése: A Közös Önkormányzati Hivatalt a
jogszabály által nevesített esetekben a 3. pontban megjelölt alapítók jogosultak
megszüntetni. A megszüntetésről az alapítók minősített többséggel elfogadott
határozattal döntenek.
13. Foglalkoztatottjaira
vonatkozó
foglalkoztatási
jogviszony(ok)
megjelölése: foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő,
melyekre a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény az
irányadó.
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Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
Egerbakta, 2013 március ……..

Varga Tibor
Egerbakta község polgármestere

Derecskei Péter
Bátor község polgármestere

Dorkó Csaba
Hevesaranyos község polgármestere

Barta Győző
Szarvaskő község polgármestere

Záradék:
Jelen Alapító Okiratot
Egerbakta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………. számú
határozatával,
Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………… számú
határozatával,
Bátor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………… számú
határozatával jóváhagyta.
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………………
számú határozatával jóváhagyta.

Kérdezi, hogy van-e észrevétel? Mivel nincs, kéri, hogy szavazzanak.

Szavazás

4 igen szavazattal elfogadásra került

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az
Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását.
A képviselő-testület felhatalmazza Barta Győző polgármestert, az Alapító Okirat
aláírására.
Felelős:
Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal
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29/2013.(III. 27.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az
Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását.
A képviselő-testület felhatalmazza Barta Győző polgármestert, az Alapító Okirat
aláírására.

Felelős:
Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

2. Szóbeli előterjesztése, egyéb ügyek indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Szarvaskő község részére a közműves ivóvíz-szolgáltatást és szennyvízelvezetést a
Heves Megyei Vízmű Zrt. biztosítja. Az Önkormányzatot megillető víziközmű-vagyon
jelenleg a Részvénytársaság tulajdonában van, aki az érintett önkormányzatok számára
tételes leltár szerint, írásban adja át vagyontárgyakat. A Részvénytársaság a
vagyonátadásra vonatkozóan Megállapodás-tervezetet készített. Az átadandó és a
gazdasági társaságnál maradó vagyon értékének meghatározására legkésőbb 2013.
március 31. napjáig a 2012. gazdasági év lezárását követően került sor. A víziközművagyon átadásáról a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
(továbbiakban: Vksztv.) 79. § (1) bekezdése rendelkezik, mely szerint a gazdálkodó
szervezet tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2013. január 1. napjával az ellátásért
felelős helyi önkormányzatok tulajdonába kerül. A tulajdonjog a törvény erejénél fogva
ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt száll át. A
térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó szempontjából közcélú
adománynak, a társasági adó szempontjából ráfordításnak minősül.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján törvényi kötelezettségnek megfelelően- 2013. január 1-i hatállyal térítésmentesen
átveszi a Heves Megyei Vízmű Zrt. tulajdonában álló víziközmű-vagyont a 2012.
gazdasági év lezárását követő állapotnak megfelelő lista alapján. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonátadásra vonatkozó megállapodást
aláírja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 2013. március 31.

Szavazás

4 igen szavazattal elfogadásra került
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30/2013.(III. 27.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján törvényi kötelezettségnek megfelelően- 2013. január 1-i hatállyal térítésmentesen
átveszi a Heves Megyei Vízmű Zrt. tulajdonában álló víziközmű-vagyont a 2012.
gazdasági év lezárását követő állapotnak megfelelő lista alapján. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonátadásra vonatkozó megállapodást
aláírja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 2013. március 31.

Barta Győző
Kérdezi, hogy van-e még a képviselőknek hozzászólásuk?
Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2013. április 23. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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