JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2006. december 14-én
16 órakor megtartott üléséről.

Határozat száma
70/2006.(12.14.)

Tárgy
Kerekharaszt csatlakozási kérelme a Hatvan Körzete
Többcélú Társuláshoz
Az önkormányzat 2007.évi munkaterve
A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2007.évi munkaterve
2061/7/A/10 hrsz-ú önkormányzati lakás értékesítése
A körzeti megbízottja lakhatásának segítése
Létszámleépítés realizálása.

71/2006.(12.14.)
72/2006.(12.14.)
73/2006.(12.14.)
74/2006.(12.14.)
75/2006.(12.14.)
Rendelet száma
23/2006. (XII.15.) A helyi iparűzési adóról szóló 15/1995.(XII.15.) rendelet módosítása.
24/2006. (XII.15.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1999.(XI.30.)
rendelet módosítása.
25/2006. (XII.15.) Az építményadóról szóló 9/1998.(XI.25.) rendelet módosítása.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hort község polgármesteri hivatal hivatalos helységében 2006. december 14-én Hort
Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt üléséről
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Ferge Jánosné
3. Balázs Ferenc
4. Bódi Jánosné
5. Csontos András
6. Erdélyi László
7. Habány György
8. Hegedűs Dezső
9. Horváth Sándor
10. Molnár Istvánné
11. Rózsavölgyi Jánosné
12. Tari István
13. Urbán Jánosné

polgármester
jegyző
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

N a p i r e n d:
1. Kerekharaszt csatlakozási kérelme a Hatvan Körzete Többcélú
Társuláshoz
2. A 2007. évi Önkormányzati munkaterv megtárgyalása.
3. A 2007. évi Pénzügyi és Költségvetési Bizottság munkaterv
megtárgyalása.
4. Helyi iparűzési adóról szóló 15/1995.(XII.15.) rendelet módosítása.
5. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1999.(XI.30.)
rendelet módosítása.
6. Az építményadóról szóló 9/1998.(XI.25.) rendelet módosítása.
7. Hulladékkezelés.
8. Lakás eladás.
9. Lakbér hozzájárulás.
10. Egyebek
Előadó: Kerek Oszkár
Polgármester

Kerek Oszkár polgármester:
Köszöntötte az ülésen megjelent testületi tagokat. Megállapította, hogy a testületi ülés
határozatképes. Hegedűs Dezső képviselő jelezte, hogy később fog érkezni.
Javasolta a testületnek, hogy jegyzőkönyv hitelesítésével Horváth Sándor és Csontos András
képviselőket bízzák meg.
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1. KEREKHARASZT CSATLAKOZÁSI KÉRELME A HATVAN KÖRZETE TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁSHOZ
Kerek Oszkár polgármester:
Köszönti, majd felkéri Málcsik Évát a Hatvan Körzete Többcélú
Munkaszervezetének vezetőjét, hogy a szóbeli előterjesztést tegye meg.

Társulás

Málcsik Évá a Hatvan Körzete Többcélú Társulás Munkaszervezetének vezetője:
A polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők választása után 2006. október 1-jével a
Hatvani kistérségben új települési önkormányzat alakult Kerekharaszt Községi Önkormányzat
néven. Kerekharaszt Község Önkormányzata kérelemmel fordul a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társulás Társulási Tanács felé, hogy csatlakozhasson a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társuláshoz. A képviselőtestület kijelentette, hogy magára nézve a jövőben
kötelezőnek ismeri el a Társulási Megállapodásban foglaltakat. Az új önkormányzat a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv 1. § (4)
bekezdése értelmében a többcélú társuláshoz bármikor csatlakozhat. Kerekharaszt
önkormányzat képviselő-testülete határozatában kifejezte szándékát, hogy csatlakozni kíván a
többcélú társuláshoz. A többcélú társulás tanácsa minősített többséggel hozott határozattal
dönt a csatlakozásról, és egyben kezdeményezi a Társulási Megállapodás módosítását. A
csatlakozni kívánó települési önkormányzat akkor válik a többcélú társulás tagjává, amikor
minden tagönkormányzat képviselő-testülete elfogadta a társulási megállapodás módosítást.
Kéri a fenti előterjesztés megtárgyalását, és a csatlakozási kérelem elfogadását.
A napi rendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, így a képviselőtestület az
előterjesztés 2 fő tartózkodásával, 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot.
70/2006. (12.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
1./ Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kerekharaszt Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének csatlakozási kérelmét a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társuláshoz.
2/ Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Körzete Kistérségi
Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak szerint:
„A Társulási Megállapodás Általános rendelkezések fejezet 3. pontja között a Társulást alkotó
települési önkormányzatok az alábbiak szerint változik:
Település neve
Apc Község
Boldog Község
Csány Község
Ecséd Község
Hatvan Város
Heréd Község
Hort Község
Kerekharaszt Község
Lőrinci Város
Nagykökényes Község
Petőfibánya Község
Rószaszentmárton
Község
Zagyvaszántó Község

Irányítószám
Település
3032
Apc
3016
Boldog
3015
Csány
3013
Ecséd
3000
Hatvan
3011
Heréd
3014
Hort
3009
Kerekharaszt
3021
Lőrinci
3012
Nagykökényes
3023
Petőfibánya
3033
Rószaszentmárton
3031

Zagyvaszántó

Utca házszám
Erzsébet tér 1.
Kossuth U. 8.
Kossuth u. 2.
Szabadság u. 139.
Kossuth tér 2.
Rákóczi u. 39.
Szabadság tér 40.
Bimbó u. 2.
Szabadság tér 26.
Szabadság u. 37.
Bánya u. 3.
Kossuth u. 1.
Ifjúság tér 1.

Polgármester
Gémes Gábor
Püspökiné Nagy Erzsébet
Morvai István
Süki Lóránt
Érsek Zsolt
Kómár Jószef
Kerek Oszkár
Szabó Ádám
Víg Zoltán
Török László
Fekete László
Sípos Jánosné
Oldal Alfréd

Lakosság
2762
3160
2337
3494
23747
2038
3890
6085
675
3058
2074
2094
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3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a település polgármestere

2. A 2007. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI MUNKATERV MEGTÁRGYALÁSA.
Kerek Oszkár polgármester:
Összeállításra került az önkormányzat 2007.évi munkaterve. Felkéri a képviselőtestület
tagjait, hogy az 2. napi rendi ponttal kapcsolatban hozzászólásaikat, kérdéseiket és
észrevételeiket tegyék meg.
Molnár Istvánné képviselő:
A munkaterv alapján márciusban nincs ülés. Mi ennek az oka?
Hegedűs Dezső képviselő:
A háziorvosi álláshelyre kiírt pályázat elbírálása miért januárban lesz? Van már jelentkezőnk
döntsünk most.
Bódi Jánosné képviselő, az Egészségügyi és Szociális bizottság elnöke:
Javasolja, hogy az áprilisi ülés napirendi pontjai a helyi polgárőrség beszámolójával
egészüljön ki.
Kerek Oszkár polgármester:
Az önkormányzati törvény 6 kötelezően tartandó ülést ír elő. A bizottsági ülések
rendszerességével és az előterjesztések ottani megtárgyalásával a képviselő-testületi ülések
időtartama csökkenthető, így egy ülésre több napirendi pont betervezhető.
A háziorvosi álláshelyre kiírt pályázat lejárata a közlönyben történő megjelenést követő 30
nap. Amennyiben a közlöny december végén nem jelenik meg, úgy e napirendet a következő
testületi ülésen kell megtárgyalni, vagy a januári testületi ülés időpontját kell 1-2 nappal
elcsúsztatni.
Javasolja a kiegészítésekkel együtt a munkaterv elfogadását. Javasolja, hogy a képviselőtestület üléseit a munkaterv szerint csütörtöki napokon 16 órai kezdettel tartsák meg.
Habány György képviselő:
Munkaideje 17 óráig tart. Ezért kéri, hogy a testületi ülés időpontja 17 óra legyen.
Erdélyi László képviselő Közoktatási- közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke:
Kéri, hogy a bizottsági ülések időpontjairól a képviselő-testület tagjai értesüljenek. Személy
szerint ő is szeretne egy-egy napirendi pont tárgyalásánál más bizottsági üléseken is részt
venni.
Az előterjesztés alapján a képviselőtestület 5 igen, 4 nem és 2 fő tartózkodó szavazattal
meghozta az alábbi határozatokat.
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71/2006.(12.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi
Önkormányzat 2007.évi munkatervére vonatkozó írásos előterjesztést
– a polgárőrség munkáról szóló beszámolóval kiegészítve elfogadta.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaterv alapján
az üléseket csütörtöki napon, 17 órára történő összehívásáról és az
írásos anyagok kiküldéséről gondoskodjék.
A képviselő-testület felkéri az önkormányzati bizottságok elnökeit,
hogy a bizottságok munkatervét készítsék el, és a képviselő-testületnek
nyújtsák be.
Határidő: 2007. február 15. és 2007. december 31.
Felelős: bizottság elnökei és a polgármester

3. A 2007. ÉVI PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG MUNKATERV MEGTÁRGYALÁSA.
Kerek Oszkár polgármester:
Az önkormányzati munkatervvel egyidejűleg szokott sor kerülni a pénzügyi bizottság
munkatervének megtárgyalására és elfogadására. Felkéri a bizottság elnökét, hogy a
munkatervvel kapcsolatban a szóbeli kiegészítését tegye meg.
Balázs Ferenc képviselő a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke:
A napi rendi pontok igazodnak az önkormányzati ülések napirendjeihez. A bizottsági ülések
17 órakor kezdődnek. Minden képviselőt szeretettel várnak. A rendkívüli ülések időpontjáról
külön értesítőt küldenek.
Az előterjesztés alapján a képviselőtestület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatokat.
72/2006.(12.15.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság 2007.évi munkatervére vonatkozó írásos
előterjesztést elfogadta.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy a munkaterv alapján az ülések
összehívásáról és az írásos anyagok kiküldéséről gondoskodjék.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: bizottság elnöke
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4-6. A HELYI ADÓRENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA TETT JAVASLATOK
MEGTÁRGYALÁSA.

Kerek Oszkár polgármester:
A koncepció megtárgyalása alkalmából szóltunk a helyi adórendeletekben meghatározott
adómértékek emelésének szükségességéről. Javasolja a helyi adórendeletek módosítására tett
javaslatok együttes megtárgyalását. A rendeletmódosítási javaslatokat a Pénzügyi és
Költségvetési Bizottság valamint a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta.
Felkéri a bizottság elnökeit, hogy a bizottságok javaslatait ismertessék.
Balázs Ferenc képviselő a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke:
A bizottság az építményadó módosításának A változatát, a magánszemélyek kommunális adó
módosításának B változatát javasolja elfogadásra. Az iparűzési adó rendelet módosítása csak
jogharmonizációs átvezetéseket tartalmaz, a bizottság javasolja annak elfogadását. Felmerült a
vállalkozók kommunális adójának megszüntetése is, melyet a bizottság nem támogat.
Tari István képviselőa Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
A bizottság az építményadó módosításának A változatát, a magánszemélyek kommunális adó
módosításának B változatát, valamint a beterjesztett iparűzési adó rendelet módosítását
javasolja a bizottság elfogadásra. A vállalkozók kommunális adójának megszüntetésére tett
javaslatot a bizottság nem támogat.
A képviselőtestület az írásos előterjesztés alapján egyhangú szavazattal megalkotta az alábbi
rendeletét.
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2006. (XII.15.) RENDELETE
A helyi iparűzési adóról szóló 15/1995.(XII.15.) rendelet módosítása.
(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)

A képviselőtestület az írásos előterjesztés alapján 8 igen és 4 nem szavazattal megalkotta az
alábbi rendeletét.
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2006. (XII.15.) RENDELETE
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/1999.(XI.30.) rendelet módosítása.
(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)

A képviselőtestület az írásos előterjesztés alapján 9 igen és 3 nem szavazattal megalkotta az
alábbi rendeletét.
HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2006. (XII.15.) RENDELETE
Az építményadóról szóló 9/1998.(XI.25.) rendelet módosítása.
(Az önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)
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7. HULLADÉKKEZELÉS.
Kerek Oszkár polgármester:
Szeméttelepünket jelenleg az Erdős és Társa Kft kezeli. Az önkormányzat 2006. évben nem
adott támogatást e tevékenységhez. A lakosság részére ugyanakkor háztartásonként 3 db egyegy utánfutóra ingyenes jegyet biztosított. A szeméttelep kezelési költsége 3 millió forintba
került a vállalkozónak, mellyel szemben elenyésző volt a bevétel. A jelenlegi szabályozást
módosítani kell. A hulladék-elhelyezési díj mértékét önkormányzati rendelet szabályozza. E
rendelet határozza meg a gyöngyösi VGV szemétszállítási díj mértékét is. A VGV
tájékoztatása alapján még dolgoznak a díjkalkuláción. A hulladék- elhelyezési díjhoz
visszatérve személyszerinti javaslata, egy ingyenes utánfutó és további 1.000.-Ft/utánfutó. A
módosítási javaslatok kidolgozásával a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
foglalkozott. Felkéri a bizottság elnökét, hogy a bizottság javaslatát terjessze elő.
Tari István képviselő a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Kb. 3.000 utánfutónyi ingyen szemét került ez évben kiszállításra. Sokan összegyűjtötték a
jegyeket és nem tudni, hogy honnan szállították ide a szemetet. Javasolja az ingyenjegy
visszavonását és azt, hogy a képviselő-testület 800.-Ft/ utánfutóban állapítsa meg a
hulladéklerakási díjat. Ez az összeg a vállalkozót is bevételhez juttatja és a lakosság számára
sem megterhelő. Meg kell említeni, hogy a bizottság nem volt egy véleményen.
Kerek Oszkár polgármester:
Kedvező árajánlatot kaptunk hulladékelszállításra az ASA cégtől. A vállalkozó Apcra
szállítaná el a hulladékot és segítene a rekultivációban.
Molnár Istvánné képviselő:
Javasolja, hogy az ingyenes jegy számát kettőre csökkentse a képviselő-testület és az névre
szóló legyen.
Csontos András képviselő:
A családi házaknál keletkezett kerti és egyéb nem kommunális szemét kiszállítását biztosítani
kell. Javasolja, hogy az így keletkezett hulladék-elhelyezési díjat a képviselő-testület építse be
az éves szemétszállítási díjba. A jelenlegi kezelővel meg kell állapodni, mert 2007. január1től nem lesz kezelője a szeméttelepnek. Javasolja, hogy a Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság foglalkozzon a témával és e témában döntés a következő ülésen legyen.
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület a szeméttelep kezelésével kapcsolatban felmerült
hulladék-elhelyezési díj módosítására vonatkozó döntését a következő testületi ülésre
elhalasztja.
8. LAKÁS ELADÁS.
Kerek Oszkár polgármester:
Varga Zoltán és Vargáné Hegyi Mónika bejelentették vásárlási szándékukat az általuk
lakott a horti 2061/7/A/10 hrsz-on felvett és természetben Hort, Kossuth út 149. 1/10
szám alatti 64 m² területű önkormányzati lakásra. Ilyen nagyságú, de felújított lakások
piaci értéke 7,1 és 7,9 millió forint között van. E lakás tekintetében felújítás az elmúlt
években nem volt, így javasolja, hogy a lakást a képviselő-testület 7 millió forintért
történő értékesítését.
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Csontos András képviselő:
Javasolja, hogy ne kapkodja el a képviselő-testület az ingatlan eladását. Legyünk túl a
költségvetésen. Lássuk milyen fejlesztési lehetőségeink vannak. Lehetnek más
közfeladatot ellátó személy elhelyezési feladataink is és szükség lehet a lakásra.
Tari István képviselő a Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke:
Az ingatlanától nem szívesen szabadul meg senki. Az önkormányzati ingatlanok nem
hoznak hasznot és magas ráfordítást igényelnek.
Balázs Ferenc képviselő a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke:
Kb. 3,5 millió forint lenne a lakás felújítási költsége. Ha nem adjuk el akkor a lakbért
kell emelni. Könnyebb lenne a döntés, ha már a 2007.évi költségvetés kész lenne.
Rövid vita után a képviselő-testületet 7 igen, 1 nem és 3 tartózkodással meghozta az
alábbi határozatot:
73/2006.(12.14.)ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete Varga Zoltán és neje
Vargáné Hegyi Mónika Hort, Kossuth út 149 szám alatti lakosok részére a
Hort belterület 2061/7/A/10 hrsz-ú, természetben Hort, Kossuth út 149 B 1.
emelet 10 lévő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant Bruttó
7.000.000.- Ft, azaz hétmillió forintért értékesíti.
Felkéri a hivatal vezetését, hogy fentiekről a kérelmezőket értesítse és
gondoskodjék az adásvételi szerződés előkészítéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester,
jegyző
9. LAKBÉR HOZZÁJÁRULÁS.
Kerek Oszkár polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy új rendőr került a településre. Szolgálati
lakásunk foglalt, így őt csak magánlakásban tudjuk elhelyezni. Az átmenetileg foglalt
rendőrlakásra figyelemmel, a Hortra helyezett rendőr lakhatásának segítése érdekében
javasolja, hogy a rendőrlakás felszabadulásáig, de maximum 6 hónapig 25.000.-Ft/hó
támogatást biztosítson a képviselő-testület a megyei rendőrkapitányságon keresztül .
Az előterjesztés alapján a képviselőtestület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatokat.
74/2006.(12.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete Hort Község
körzeti megbízottja lakhatásának segítése érdekében – tekintettel a
községben lévő átmenetileg foglalt szolgálati lakásra – havonta 25.000
Ft támogatást nyújt a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (3300.
Eger, Eszterházy tér 2, adószám: 15720725-2-51, képviseli: Bartos
László r. dandártáborok főkapitány) részére. A támogatási összeg
kizárólag Hort község körzeti megbízottja részére, a bérelt lakás
lakbérének fizetésére használható fel.
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Hort Község Önkormányzata a támogatást a szolgálati lakás
megüresedéséig, de maximum 2007. június 30. napjáig nyújtja, oly
módon, hogy annak összegét minden hónap tizenötödik napjáig
átutalja
a
Heves
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Magyar
Államkincstárnál vezetett 10035003-014515564 számú számlájára.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester,
10.EGYEBEK
Ferge Jánosné jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 39/2006.(06.21.) önkormányzati határozat alapján
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Bm pályázati kiírására pályázatot
nyújtott be a helyi önkormányzati feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó –
önkormányzati szintű álláshelyek megszüntetéssel együtt járó – létszámcsökkentési döntéséhez
kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében. A Polgármesteri Hivatalnál és
Fogorvosi Szolgálatnál megvalósult az egy-egy fő létszámleépítés, az Általános Iskolánál a
létszámleépítéssel érintett közalkalmazott bírósághoz fordult, így ezen intézményre
vonatkozóan a támogatási kérelem nem került beadásra. A beadott pályázat alapján támogatást
kapott az önkormányzat. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a képviselő-testület a
Polgármesteri Hivatalnál és a Fogorvosi Szolgálatnál egy-egy fő létszámleépítését rendelje el
és a támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyek ne kerüljenek
visszaállításra.
Kéri az előterjesztés alapján a Polgármesteri Hivatalnál és a Fogorvosi Szolgálatnál egy-egy fő
létszámleépítés elrendelését.
Az előterjesztés alapján a képviselőtestület egyhangú szavazattal meghozta az alábbi
határozatokat.
75/2006.(12.14.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT:
Hort Község Önkormányzatának képviselő-testülete igénylése alapján
az Önkormányzati Gazdasági Főosztály 305-40/35/2006. számú
tájékoztatása szerint a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről
szóló 2005. évi CLIII törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok
támogatásai, 2. Cím Központosított előirányzaton belül a helyi
szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatási
alcím alatt kapott támogatás figyelembe vételével a Polgármesteri
Hivatalnál és Fogorvosi Szolgálatnál egy-egy fő létszámleépítését
rendeli el.
Az érintett szerveteknél a létszám az alábbiak szerint alakul:
Intézmény

Polgármesteri
Hivatal
Fogorvosi
Szolgálat
Önkormányzati
szintű létszám:

Létszámcsökkentés előtti
Létszámkeret (fő)

Létszámcsökkentés
Létszámkeret (fő)

14

13

3

0

114

111

utáni
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A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási
feltételeknek nem tesz eleget – és a támogatásról szóló döntést követő
öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja,
hogy azt – önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból
adódó, és a helyi önkormányzat számára kötelezően ellátandó
többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy ezen álláshely
megszüntetésre jóváhagyott támogatásról köteles haladéktalanul
lemondani, és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizetni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Kerek Oszkár polgármester:
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben további kérdéseik, észrevételeik vannak azt
tegyék meg.
Habány György képviselő:
Több helyről hallotta, hogy a Központi Konyhát meg akarja az önkormányzat szüntetni.
Kerek Oszkár polgármester:
Nincs szó a konyha megszüntetéséről. Egy intézmény megszüntetéséhez képviselő-testületi
döntés szükséges.
Mivel több bejelentés, hozzászólás nem volt, Kerek Oszkár polgármester megköszöni az
ülésen való részvételt, s az ülést berekeszti.

k.m.f.

Ferge Jánosné
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester

Horváth Sándor
képviselő

Csontos András
képviselő
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