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MEGHÍVÓ

Rábapordány Község Önkormanyzatának Képviselő-testülete 2014. február 5.-én (szerda)
18.00 órai kezdettel testületi ülést tart, melyre ezennel szavazati (tanácskozási) joggal
tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Napirend:

Önkormán y zat T anácsko zóterme Rábapordány

]. Beszárlolti a lejárt határidejű határozatokban íbglalt feladatok r,égrehajtásáról
Előter_iesztő: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

2. A2014. évi Munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

3. Rábapordány Község Önkormán5,zatának2011, évi költségvetésének előterjesztése,
megtárgl,alása (első o1vasat).
Előterjesztő: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

4. .Iavaslat a lrulladékgazdálkodási közszolgáltatásró1 szóló önkotmányzatt rendelet
megalkotására,
Előterjesztő : Pető Attila körj egyző

5. Eg1,,éb iigl,ek.
Előter.iesztő: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

A meghír,óhoz csatolv a a 2., 3 ,. 4. napirendi pont anyaga.

Rábapordany, 20I 4. január 27 .

é Szakács Gabriella sk.
polgármesterfi

.*J 1

§



,-€]-

Rábapordánv Község Önkonllánl,zat Kép,iselő-testülcte

Jelenléti ír,

Rábaporclán1' KÖzsóg ÖrTkclrnrán1,,zat KépYiselő-testtilctének 2014. fbbruár 5_én i8.00 órakormegtartott tilésérr me gj elent képvi sel őkrő1. tanácskozási j o ggal me ghívottakról.

1. Pásztorrré Szakács Gabriella polgárrnester

2. \-énleth László alpolgárr-rlester

3. Dr. Balogh Károlr

1. Horl,áth lldit

_5. Horrátlrrré Németh Sarolta

6. Karkis Szilvia

7. Kránicz Imre

Pető Attila jegl,ző
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Rábapo rdány Község Önkorm ány zat Képviselőtestülete
9146 Rábapordány, Ady E. u. 1.

1/20t4.
Jegyzőkönw

Készült: Rábapordány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én
(szerda) 18,oo órakor az önkormányzat tanácskozótermében megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
Németh Lászlő alpolgármester,
Horváth Edit,
Kránicz Imre,
Horváthné Németh Sarolta képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Huszár Józsefné óvodavezető,
Bálint Imréné,
Horváthné B alázs E dit, gazdálko dási főe 1ő adók,
Pető Attila jegyző,

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és az
ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés összehívása az SZMSZ-ben
előírtaknak megfelelően történt.

Megállapította, hogy az ülés hatétrozatképes, mivel a megválasztott 7 fős képviselő
testületből 5 ö jelen van, Karkis Szilvia képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt
nem tud résá venni az ülésen. dr. Balogh Károly képviselő nem jelezte előzetesen
távolmaradása okát.

Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Szavazásra tette fel az alábbi
hatér o zati j av a s l atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Horváthné Németh sarolta és kránicz Imre
képviselők et me gv álaszt1 a.

Határídő: azonnal
F elelős : Pásztomé S zakács Gabriella polgármester

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartőzkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

ll2014. (II.5.\ számú H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Horváthné Németh sarolta és K-:ránicz Imre
képviselőket megválasztj a.

Határidő: azonnal
Felelős : Pásztorné Szakác s Gabriella polgármester
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Pásztomé Szakács Gabriella polgármester ezt követően szavazásra tette fol a jegyzőkönyv
mellékletét képező meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartőzkodás
nélkül meghozta az alábbi határozatot:

212014. (II.5.\ számű H a t á r o z a t :

Ráb apordány Község Képvi sel ő-te stülete a j egy zőkönyv mell él etét
képező meghívóban foglaltak szerint a testületi ülés napirendjét
elfogadja.
Felelős: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester
Hatétridő: azonnal

Napirend:
I.1Beszámolő alejárthatáridejű hatérozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról.

Előadó : Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

2.1 2014. évi munkaterv elfogadása.
Előadó : P ásztorné S zakác s Gabri ella pol gárme ster

3./ Rábapordány Község Önkormányzata2014. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előadó : Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

4.1 Ahulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szőIő önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Pető Attila jegyző

5./ Egyéb ügyek
Előadó : P ásztomé S zakács Gabriella po lgárme ster

Napirend tárgyalása:

l. Napirend
Beszámoló alejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról.
(Előterj esztés anyaga írásban mellékelve, I . sz. melléklet)
El őadó : P ásztorné S zakác s Gabriella p o lgárme ster

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester ismertette a lejarí határidejű határozatokban
foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót, mud szavazásra tette fel az alabbi
határ ozati j av a s l atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Iejart hataridejű
határ o zatokb an fo g l alt fe 1 adatok v é grehaj tásar őI szőlő b e sz ámo 1 ót
jóváhagyja.
Felel ős : P ásztorné S zakác s Gabrie lla po lgárme ster
Határidő: azornal

A döntésh ozatalbanrésztvevők száma 5 fő.
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A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tanőzkodás
né lkül me ghozta az alábbi határ ozatot;

312014. (II.5.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határ o zatokban foglalt fe l adatok végrehaj tásár ől szól ó be számolót
iőváhagyja.
F elelős : P ásztorné Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirend
2014. évi munkaterv elfogadása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve, 2. sz. melléklet)
Előadó: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester ismertette a képviselő-testület 2014. évi
munkatervének tervezetét. Javasolta, hogy a Fáklya Tűzoltő Egyesület beszámolóját
március hónapra tegyék át, mert újabb támogatást csak a beszámoló elfogadását követően
tudnak megáll ap ít ani. S zav azásr a tette fe 1 az alábbi határ ozati j av asl atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Képviselő-testület
2014. évi munkatervét az előterjesztésben tett módosítási javaslat
fi gyelembevételével elfogadj a.

F elelő s : P ásztomé S zakács Gabriella polgárme ster
Határidő: azonnal

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő,
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot:

4120!4. (I1.5.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Képviselő-testület
2014. évi munkatewét az előterjesztésben tett módosítási javaslat
fi gyelembevételével elfogadj a.

Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgarmester
Határidő: azortnal

3. Napirerid
Rábapordány Község Önkormányzata2}I4. évi költségvetésének megtárgya|ása.
(Előterjesztés anyaga írásban mellékelve ,3. sz. melléklet)
E l őadó : P ásztorné S zakács Gabri ella po lgárme ster

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a
részletes költségvetési tervezetet az új kormányzati funkcióknak megfelelően
elkészítették. A kiadások között terveztek az iskolakezdési támogatásra is, amelyet a
decemberi ülésen vezettek be. Kérte a képviselők javaslatait.
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Horváthné Németh Sarolta képviselő elégedettségét fejezte ki a kiküldött előterjesztéssel
kapcsolatosan. Megkérdezte,hogy az egyéb ingatlarl bérbeadásánál tervezett 950 E Ft-os
bevétel, mit tartalmaz a földbórleti díjon túl. Véleménye szerint az idei költségvetés

biztosabbnak tűnik, mint a tavalyi volt. Megkérdezte, hogy az óvoda konyha körülbelül
milyen veszteséggel dolgozik.

Horváthné Balázs Edit főelőadó váIaszában elmondta, hogy a fodrász, győgyszertár, az

árusok és azIKSZT alkalmi bérbeadásából ennyi volt a bevétel az előző évben. Az Óvodai
konyhánál aráfizetéshozzávetőIeg 1,5 millió forint éves szinten.

Kránicz Imre képviselő megkérdezte, hogy az iskolánál a készletb eszerzés mit takar.

Bálint Imréné gazdálkodási foelőadő válaszában elmondta, hogy a nyersanyagköltség
arányosan rávan osztva az iskolára is,

Németh László alpolgármester hozzászőIásában örvendetesnek értékelte, hogy az
óvodánál a béreket szinte teljes egészében megfinanszirozza a költségvetés.

Pásztomé Szakács Gabriella polgármester hozzászőlás(han elmondta, hogy felújítást,
beruházást nem tudtak tervezni, varják a pályázati lehetőségeket ezek tekintetében.
S zav azásr a t ette fe l az alabbi határ o zati j av as l at ot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete az önkormányzat 201 4.
évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja. Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az előterjesztés alapján gondoskodjon a

költségvetési rendelet elkészítéséről és a képviselő-testület elé
terjesztéséről.
Felelős : P ásztorné Szakács Gabriella polgármester
Határidő: folyamatos

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a kópviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartőzkodás
né lkül me ghozta az alábbi határ ozatot:

512014. (II.5.\ számű H a t á r o z a t :

Rábapordány Község Képviselő-testülete az önkotm ány zat 20 I 4.
évi költségvetésének tervezetét az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja. Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy az előterjesztés alapján gondoskodjon a
költségvetési rendelet elkészítéséről és a képviselő-testület elé
terjesztéséről.
F elelős : P ásztorné S zakács Gabriella polgárme ster
Határidő: folyamatos

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a Közös
ÖnkormányzatiHivatal költsógvetését. Elmondta, hogy a ftnanszírozást az idei évben már
a gesztor önkormány zat kapj a.



-5_

Pető Attila jegyző ismeftette a Szili Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését.
Elmondta, hogy a ftnanszirozottlétszám emelkedett atavalyihoz képest. Jelenleg II,1,7 fő
után kapnak 51.159 E Ft állami támogatást amely biztosítja a hivatal működését, az
önkormányzatoknak nem kell hozzétlárulást fizetni sem a 20l4-es év vonatkozásában, sem

a 20l3-as évre vonatkozőan, mivel az előző évi többletet áthozták 2014. évre és erre is
biztosított fedezetet az állami támogatás. A közös hivatal költségvetése tarlalmazza a 6
önkormányzat belső ellenőrzését, valamint a rábapordányi dolgozők személyi bérét is.

Horváthné Németh Sarolta képviselő hozzászőIásában kifogásolta, hogy nem |átják
részletesen kimutatva az egyes településre vonatkozó összegeket, mind a bevételek, mind
a kiadások tekintetében. Tudni szeretné, hogy az állami támogatásból mennyi az, amelyet
Rábapordány után kapnak meg.

Pető Attila jegyző váIaszában elmondta, hogy a ftnanszirozott létszámot egy képlet
segítségéveI hatérozzák meg, nem csak lakosságszám arányában, bár azt is figyelembe
véve. Amennyiben lakosság szám ar ányában felos ztanák a támogatást akkor Rábapordány
után 14.778 E Ft lenne atámogatás, de mivel azt a gesztor kapja, így azzal ő rendelkezik.
Ismertette a közös hivatal hatékonyabb működésével kapcsolatos gondolatait, az
összevonás esetén elérhető megtakarítást.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester kérte, hogy legyen kimutatva minden. Tisztázni
szükséges azt is, hogy a dologi költsógekből mennyit költhetnek a rábapordányi
kirende ltsé gre. S zav a zásr a tette fe l az alábbi határ ozati j avasl atot :

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Szili Közös
Önkormányzaíi Hívatal 2014. évi költségvetését 52.559 E Ft
bevétellel, és 52.559 E Ft kiadással, ezen beül
37 .430 E Ft személyi jellegű juttatással,
9.765 E Ft járulékkal,
5.364 E Ft dologi kiadással jőváhagyja.
Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi haíár ozatot:

612014. (II.5.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete a Szili Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 52.559 F, Ft
bevétellel, és 52.559 E Ft kiadással, ezen beül
3] .430 E Ft személyi jellegű juttatással,
9.765 E Ft járulékkal,
5.364 E Ft dologi kiadással jőváhagyja.
Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester
Határidő: azonnal
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4. Napirend
A hulladék gazdálkodási közszolgáltatásről szóló önkormány zati rendelet megalkotása.
(Etőterjesztés anyaga írásban mellékelve , 4. sz. melléklet)
Előadó: Pető Attila jegyző

Pető Attila jegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az új hulladóktörvénynek
megfelelően készítette el a nagytérségi társulás az egységes rendelet tervezetet amelyet a
helyi viszonyokhoz Iehet igazítani. Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a díjak
megállapítása már nem önkormányzati hatáskör. Az önkormányzat rendeletében
kedvezményeket és mentességeket á|lapíthat meg, mint ahogy eddig is tették.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester javasolta, hogy a rendeletben azt is
szabátyozzák, hogy ürítés után a gyűjtőedényt űgy helyezzék vissza, hogy az sem a
gyalogos, sem az autóbehajtókra való ráhajtást ne akadályozza. Javasolta, hogy a

lomtalanításnál az 1-2 fős háztartásoknál 100 liter, a 2 vagy több fős háztartásoknál200
liter kerüljön meghatározásra, így a temetői hulladékszá|lítást is részben fedezné a
lomtalanítás. A menteséggel kapcsolatosan javasolta pontosítani, hogy csak a 60 literes
edény ürítósi dúát yáIlalJa át az önkormányzat. Amennyiben valaki nagyobb gyűjtőedényt
használ akkor a 60 liter és a tényleges méret különbözete közti dlJat az
ingatlantulaj donosnak kell viselni.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármesíer szavazásra tette fel az előterjesztés során tett
módosító javaslatokkalktegészített, az előterjesztés mellékletétképező rendelet tervezetet.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem
szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta Il20l4.(II.t2.)
önkormányzati rendeletét a
kőzszo|gáltatásról.

5. Napirend
Egyéb ügyek.
Előadó: Pásztomé Szakács Gabriella polgármester

hulladékgazdálkodási

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
Beledi Egyesített Szociális Központ által működtetett jelzőrendszeres hází
segítségnyújtásért a későbbiekben fizetni kell. A havi térítési díj 1.150,-Ft lenne. A
községben 37 fő veszi igénybe ezt a szolgáltatást jelenleg. A bevezetésre kerülő dtlftzetés
miatt felmérték, hogy az igénylők vállafák-e a havidt1 megfizetését. A községben 14

készülék maradna,23 fő úgy nyilatkozott,hogy dijftzetés esetén nem kéri a szolgáItatást.
Az Egyesített Szociális Központ megkereste az önkormányzatot, hogy a díjak részbeni,
vagy teljes atvállalásával kíván-e segítséget nffitani. A következő testületi ülésen
napirendre túzik a javaslatot.

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az Ady Endre utcából jelzés érkezett, mivel Patyi
Béla telke előtt nincsen járda, és csapadékos időjárás esetén nem lehet a járdán
közlekedni. Véleménye szerint az önkormányzat esetleg murvátteríthetne a területre.



-7 -

Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a busz páIyázatot befogadták, az ertől szÓlÓ

döntést már megkapták. A pá|yázatok elbírálása remélhetőleg a közeljövőben
megtörténik.

Németh László alpolgármester javasolta, hogy a Johannita gépkocsi értékesítését ismét

hirdessék meg, információi szerint lenne érdeklődő a megvásár|ására.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag támogatta,
határ o zatot nem ho zott.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselŐ-testületet, hogy a

gecemáni kertben lévő kültéri színpad felújítására tavaly benyújtott pályázatből csak a

rendezvény rész kapott támogatást , a beruházás nem. A rendezv ényt a falunap keretében,

május 24-én tervezik lebonyolítani.

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az első

világháborús centenáriumi emlékbizottság több pályázati felhívást tett közzé, többek

között az első világháborús emlékművek felújítására és környékének rendbetételére is.

Maximálisan 5 millió forintot lehet igónyelni, önrészt nem kötelező vállalni, de az

elbírálásnál előnyt jelent. Javasolta, az emlékmű felújítására, valamint világitására
vonatkozó pá|yázat benyújtását. Egy pályázatírő cég 40 E Ft bruttó összegért elkészítené a
pályázati anyagot. Ismertette apáIyázat és a tervezett fejlesztés részleteit, majd szavazásra
tette fel az alábbi határ ozati j avaslatot :

Rábapordány község képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Rábapordány, 543lI4. íT sz-ú ingatlanon lévő első világháborus
emlékmű fe\újítására. környezetének rendbetételére. Képviselő-
te stül et a p ály ázat tartalmát m e gi smert e és aZt támo gatj a.

A fejlesztés tervezett költsége:
AFA:

I.779.66I,-Ft
480.509,-Ft

Összesen: 2.260.170,-Ft
Vállalt önrész: 100.000,-Ft
Képviselő-testület a vállalt önrész összegét 2014. évi
költségvetéséből biztositja. Képviselő-testület felhatalmazza a
pol gárme s tert a p áIy ázat b enyúj tás ára.
Felelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgárme ster
Határidő: azonnal

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő,
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi határ ozatot;

7 l20l4. (II.S.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordany község képviselő-testülete pályázatot nyújt be a
Rábapordány, 543lI4. hrsz-u ingatlanon lévő első világháborús
emlékmű felújítására, kötnyezetének rendbetételére. Képviselő-
t e stül et a p áIy ázat tartalmát me gi s m ert e é s azt támo gatj a.

A fejlesztés tervezett költsége: 1.779.66l,-Ft
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Ápa: 480.509,_Ft
Összesen: 2,260.I70,-Ft
YáIlaIt önrész: 100.000,-Ft
Képviselő-testület a vállalt önrész összegét 2014. évi
költségvetéséből biztosítja. Képviselő-testület felhatalmazza a
pol gárme s krt a páIy énaí benyúj tására.

Felelős : P ásztorné S zakács Gabriella polgárme ster
Határidő: azonnal

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester té$ékoztatta a képviselŐ-testületet, hogy
megjelent a 4l20I4.(I.31.) BM. rendelet amelynek keretében az Óvoda, és Óvodai és

iskolai ótkeztetést biztosító intézmények felűjítására és eszkőzbeszerzésére lehet
támogatást igényelni. Ismertette a pályázati feltételeket, kiemelte, hogy maximálisan 30

millió forintot lehet igényelni és 20 % önerőt kell vállalni. Emlékeztette a képviselŐ-
testületet, hogy évek őta tervezik az óvoda felújítását, valamint a konyha fejlesztósét,

Javasolta a támogatási igény benyújtását. Szavazásra tette fel az alábbi hatérozati
javaslatot:

Rábapordány Község Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt
be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabáIyairől szóló
4l20I4.(L31.) BM. rendelet alapján az ővodai nevelés , és az
óvodai nevelés, iskolai, kollégiumi étkeztetést végző intézmény
infrastrukturális fejlesztése, felújítása jogcímekre, a 9146
Rábapordány, Gévay W.L. u. 4. szám alatti óvodafelújitására.
A fej lesztés költségösszetétele :

építési költségek: 10.554.500,-Ft
eszközbeszerzés: I.I20.I40^-FI
Osszesen (bruttó):
Támogatási igény:
Vállalt önerő:

II.674.640,-Ft
9.287.960,-Ft

Képviselő-testület a vállalt önerő
költségvetésébő1 biztosítj a.

2.386.680,-Ft
összegét 2014. évi

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
igény benyújtására.
Határidő: 2014. február 1 3.

Felelős : Pásztorné S zakács Gabriella polgárme ster

A döntésho zatalbanrésztvevők száma 5 fő.
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazatta\ tartózkodás
né lkül meghozta az alábbi határ ozatot:

812014. (II.5.\ számű H a t á r o z a t z

Rábapordány Község Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt
be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairől szóló
4l20I4.(I.31.) BM. rendelet alapján az ővodai nevelés , és az
óvodai nevelés, iskolai, kollégiumi étkeztetést végző intézmény
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infrastrukturális fejlesztése, felújítása jogcímekre, a 9146
Rábapordány, Gévay W.L. u. 4. szám alatti óvoda felújítására.
A fej lesztés költségösszetétele:
építési költségek: 10.554.500,-Ft
eszközbeszerzés: 1.120.I40^-Ft
Összesen (bruttó):
Támogatási igény:
vállalt önerő:
Képviselő-testület a vállalt önerő
költségvetéséből biztosítj a.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
igény benyújtására.
Határidő: 20},4. február 13.

Felelős: Pásztorné Szakács Gabriella polgármester

Pásztorné Szakács Gabriella polgármester a napirendek lezérása után megköszönte a
képviselő-testület tagjainak az úlésen valő részvételt, és a képviselő-testület ülését 19 őra
35 perckor bezárta.

K.m.f.

II.674.640,-Ft
9.287.960,-Ft
2.386.680,-Ft

összegét 2014. évi

f^'-^l"*; Lrr,}.'^ S*l*-C-t--pásztomé szakács Ghbriella
polgármester

,fu*h-*r (üo*l,iq _(rq
Horváthné Németh sarolta

j e gy zőkönyv- hite l e s ítő
kránicz Imre

j egyzőkönyv-hitelesítő

jT tfr^=_
Pető Attila

jegyző


