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Rábapordány Község önkorm ányzat Képviselőtestülete
9146 Rábapordány, Ady E. u. 1.
112016.

Jegvzőkönyv

15-én
Készült: Rábapordány Község Önkormanyzat KépviselŐ-testtiletének 2016. februar
nYilvános ÜlésérŐl.
@o:; rs,oo órako. áz onkorá (nyzattanácskozótermében megtartott

Jelen vannak: Visy LászIő polgármester
Horvath Edit alpolgármester,
Németh LászIő,
Németh ltnre,
Rákli István,
Takács Éva képviselők a csatolt jelenléti ív szerint
Pető Attila jegyző
Huszár Józs efné óvodavezető
Bálint Imrénéés
HorváthnéBa\áasBdítgazdáIkodásimunkatársak
lakosság köréből4 fő
a képviselő-testtileti tagokat. MegállaPÍtotta, hogY
tite* összehívás a az SZMSZ-ben előírtaknak megfelelően történt,
Megállapította, hogy az ú|éshatározatképes, mivel a megvá|asztott 7 fős kéPviselő
testíteút6 fő jelŰ van. pásúorné Szakács Gabriella képviselő előzetesen jeleáe, hogY
nem tud részt venni a testületi ülésen.

Visy László polgármester köszöntötte

-

Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.Szavazásra tette
határ ozati j av

as

1

atot

fel az

a|ábbi

:

község

képviselő_testülete jegyzőkönyv
hiteleiítőknek Németh Imre és Rákli István képviselőket

Rábapordany

megváIasztja.
Határidő: azotlnal
Felelős: Visy László polgármester

A

döntésho zatalbarl, résztvevők szétma 6 fő.

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testtilet 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül meghorta az aléhbi hatfu ozatoí:

A

0IJ5.\ számű H a t á r o z a t
Rábapordány Község Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek Németh Imre és Rákli István képviselőket
'1,120t6.

z

megváLasztja.

Határidő: azornal
Felelős: Visy László polgármester

Visy László polgarmester ezt követően szavazásra tette fel a jegyzőkönYv mellékletét
kepező meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A döntéshozatalbanrésztvevők száma 6 fő.

-2javaslattal kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkü1 meghozta az alábbi |tatár ozatot,.

A

2t2OL6. (II.15.\

számí H

@selő-testül

atá rozat

z

a jegy zőkönyv melléletét
I<epűő *.giríuób* }oglahak szerint az i|és napirendj ét elfogadj a.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azotvnl
ete

Napirend:
évi munkaterv elfogadása.
Előadó: Visy László polgármester

I.1 2016.

2.1Rábapordany Község Önkormanyzata2016. évi költségvetésének megtargYalása.
Előadó: Visy László polgármester
3

.

4.

l P olgárme ster szabads ág ütemezés ének j ó v élhagy ása,
Előadó: Visy László polgármester

l lpar:uzési adó rendelet módosítása.
Előadó: Pető Attila jegyző

5./

Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Pető Attila jegyző

6.1Beszámoló a,,Fáklyd, Tűzo|tó Egyesület 2015. évi munkájáról.
Előadó: Markus János elnök
7.1Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

ZártÍjlés
8./

Szociális ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

Napirend
1.

tárgyalása:

Napirend

20t6. évi munkaterv elfogadása.
(Előterj esztés anyaga írásban mellékelve, I. számű melléklet)
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a szervezeti és
.*t óoeri szabáIyzat értelmében a képviselő-testület éves munkaterv alapjén végzi
munkáját.

j

munkaterv tewezetét a meghívóval megküldték. Javasolta annak

A

őv éhagyás át.

S

zav azásra tette f e| az al ább

i

hatátr ozati j av as 1 atot

:

Rábapordany község képviselő-testülete

a

képviselő-testület

-3201,6.

évi munkatervét az

előterjesáés melléklete szerinti

tartalommal elfogadj a,
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azortnal

zatalbanrésávevők száma 6 fő,
A napirenddel kapcsolatosan a képviselő_testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartőzkodás
nélkül meghozta az alábbi hatér ozatot:

A

döntésho

rozat
elő-testülete a Képviselő-testület
2016. évi munkateivét az előterjesztés melléklete szerinti

3t2lt6. (IIJS.\ számű H

atá

z

tartalommal elfogadj a.
Felelős: Visy László polgármester
Hataidő: azonnal
2.

Napirend

--.ffi-uup-o.oány Község önkormányzata20l6. évi költségvetésének meglárgyalása.
2. számu melléklet)
@lőtórj eszté, *yugu írásbarr mellékelve,
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgarmester szóbeli kiegészítésébenelmondta, hogY a részletes kÖltségvetési
iuoual kikiildték. Ismertette a 2016. évi költségvetés fő bevételi és
t*r"r"t"t
^-*.gt
kiadási számait. Megjegyezte, hogy az ll|amí ftnanszítozás nem fedezí kiadásaikat, allhoz
áItalábarlhozzá tetúeái a sajái-bevételeikből. Kiemelte a felÚjítások kÖzÜl az orvosi
rendelő energetikai korszerűsíiérét,u*.lyre tavaly nyertek pá|Yazati forrást, a Szent
István és Béke utca közötti ítszakasz felújítását, valamint a szo|gáIati lakás felÚjítását,
annak érdekében, hogy kiadható legyen. Elmondta, hogy tervezik egy kistraktor
beszerzését, amelyre 1.600 E Ft-ot különítettek el a költségvetésben.
Rakli István képviseiő javasolta a70. év felettiek hulladékszéúIitásídíjának átváIlalásával
l*p.r"l.t", szabalyok terouui.tten történő i|ratárgyalását, és a mentességbiztositásanak
rászorultsági feltételhez kötését.

Németh Imre képviselő megkérdeáe, hogy a kiadásoknak és bevételeknek egYenlőnek
r..rr-. lenni. Tartalék képzésre gondolt különösen a későbbi pá|yénatok önrészéhez,
Horváthné Balazs Edit főelőadó váIaszáhan elmondta, hogy a pétumaradvány határozza
1n.g u, .retleges tartalékot. Az év végi pénzkészlet13.000 E Ft körüli volt, de eú" még
móáosítjak a fuggő, átfutó tételek, ezért 11.000 E Ft pénzmaradvánnyal számoltak a
költségvetés tervezése során.

Rakli Istvan képviselő megkérdeáe, hogy hol tart a község csatománásával kaPcsolatban
korábban felmerült lehetőség.

Visy László polgármester váIaszában elmondta, hogy Bertha ZoltántŐ|, a Pannon-VÍz
r."p"ir"6:.t"i -i u tájékoztatást kapta, hogy a Rábacsécsényi csatlakozásbÓl nem lesz
semmi. Tqékoztatta a képviseiő-testületet, hogy felvette a kapcsolatot a SzéchenYi 2020
programiró dával ,r"r-yiir"s páIyéaatok miatt. A jelenlegi páIyázatokon azonban nem
iuanat indulni, egyrészt az alacsony páIyazati támogatás miatt, másrészt kiemelt
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bele, A 2000 lakos
településeknek van kiírva, amelybe Rábapordany nem tartozik
AmennYiben
egyenénékelőírása miatt nem lesz egyszerő forrást_ taIáIní a fejlesztésre.
jJenit meg újabb páIyázatakkor anól értesülni fognak,
konYha
Huszár Józsefné óvodavezető hozzászólásában tájékoztatást adott az Ővoda és
konYhán főzÖtÍ
működéséről és tervezett költségvetéséről. Részletes tqékoztatást adott a
az Ővodaí
hogY
Elmondta,
adagszámokról, valamint a térítesi díjkéntbefolyt összegekrŐl.
gyáeklétszéttnnáI csökkenés várhatő. Táqékoztatta a képviselő{estületet, az Óvodai
Elmondta,
dajka tervezetl nyugdíjazásráról valamint a munkakör tervezett betÖltésérŐl.
illetménynek
t ogv a képviseto+isititet 2008. évi döntésének megfelelően egylayi
jutalomra
*frr.t"to összegű jutalomra jogosult a dajka, mivel rendelkezik a jubileumi
jogósító szolgálati" ido 8}yo-a:ta|. A költségvetés tervezésekor ezzel az Összeggel
számoltak.

pető Attila jegyző a Szili Közös ÖnkormanyzatiHivatal költségvetésével kaPcsolatban
.rrno"dtu, hog} a finanszírozás kis mértékbennőtt az előző évhez kéPest. HozzájáruIást
továbbra sem kell fizetni az önkormányzatotnak.
Kérte a közö s hivatal kö ltségveté s ének j óv éhagy ását,

Visy László polgármester szavazásra tette fel az alábbi hatétrozatíjavaslatot:

Rábapordany község képviselő_testiilete a szili l<özös
onkormanyzati Hivatal 2016. évi költségvetését54.807 E Ft
bevétellel, és 54.807 E Ft kiadással, ezen beül
37928 E Ft személyi jellegű juttatással,
9.709 E Ft járulékkal,
7.170 E Ft dologi kiadással jóváhagyja.
Felelős: Visy László polgármester
Hatátidő:. azonlal

A

döntésho zaíalbanrésztvevők száma 6 fő.

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tutőzkodás
nélkül meghozta az alíhbi hatfu ozatot:

A

H atározat
Rábapordany Község Képviselő_testülete a Szili Közös
önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 54.807 E Ft
bevétellel, és 54.807 E Ft kiadással, ezen beül
37.928 E Ft személyi jellegű juttatással,
9.709 E Ft járulékkal,
7.I70 E Ft dologi kiadással jővahagyja.
Felelős: Visy László polgármester
4t201,6. űI.15.\ számű

z

Határidő: azotlnal

Visy László polgarmester szavazásra tette fel az előterjesztés mellékletétképező rendelet
tervezetet.
A döntésho zatalban résztvevők száma 6 fő.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazatta|, tartózkodás nélküt megalkotta tl2016.(II.17.)
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önkormányzati rendeletét az önkormányzat 201,6. évi
költségvetéséről.

3.

Napirend
Ót g

arme ster sz ab ads ág ütem ezé s ének j ó v áhagy ása,

-P (Előterjesztés arryaga

írásban mellékelve ,3. számű melléklet)
Előadó: Visy László polgármester

elmondta, hogy a polgármester
polgarmester szóbeli kiegészítésében
Ütemezést a
,r^b^drág t emezéséta képviselő-testületnek kell jóvahagynia. A szabadság
javas|atot.
meghívóial mindenkinek kiktildték. Szavazásra tette fel a következőhatározati

Visy László

Rábapordany Község Kópviselő_testülete

Visy

LászIő
polgármester 2016. évi szabadságának ütemezését az előteqesnés
meilekleté t képező szabadságolási terv alapj an j óv áhagyj a,

Határidő: azonnal
Felelős : Horváth Edit alpolgármester

A

döntésho zatalbanrésztvevők széma 6 fő.

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül me ghozta az alábbi határ ozatot,.

A

II.!5.\ számí H a t á r o z a t
natuporaáv Község Képviselő_testülete Visy LászIő
polgármester 2016. évi szabadságanak Ütemezósét az elŐterjesztés
51201,6.

z

mellékleté t képező szabadságolási terv alapj an j óv áhagyj a,

Határidől. azowtal
Felelős: Horváth Edit alpolgármester

4.

Napirend

Iparűzési adó rendelet módosítása.
(Előterj esztés anyaga írásban mellékelve, 4 . számu melléklet)
Előadó: Pető Attila jegyző

pető Attila jegyző emlékeztette a képviselő-testületet, hogy a novemberi ülésen alkottak
új rendeletet a helyi iparűzési adóról amelyben mentességet biztosítottak haziorvos és
iá|la|koza védőnő részére.E kedvezmény csekély összegű támogatásnak minősül, és az
ilyen támo gatást nyújtó rendelet csak a Miniszterelnökség Támogatásokat VizsgálÓ
követően hagyhatő jővá. A rendelet tervezetét megküldték
Iiodájának véleményezését
véleményezésreés az észrevételek beépítésrekerültek atervezetbe amelyet ismertetett.

Visy László polgarmestet szavazásra tette fel az előterjesáés mellékletéíképezőrendelet
tervezetet.
A döntésho zatalbanrésztvevők száma 6 fő.

Rábapordány Község Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazatta|, tartózkodás nélkül megalkotta 21201,6.(I|.17,)
önkormányzati

rendeletét a helyi iparűzési adóról.

-65.

Napirend
Beledi Szociális és Gyermekj óléti Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Pető Attila jegyző

pető Attila jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a kormányzati funkciók miatt
tarsulási tanács az alaPÍtő okirat
-ükrég* á iarsutasi megállapodás módosítása. A
tarsulási
törzskönyvi bejegyzéshez azonbart
módosítását mér jőváűtiglna,
megállapodásnak a képviselő_testületek á|tali jővéútagyása is szi,ikséges.

a

a

Visy László polgarmestet szavazásra tette fel

a

következőhatfuozati

javaslatot'.

Rabapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásanak előterjesztés szerinti módosítását és az
. gyi e g. i szerkezetú Társul ás i Me g á1 ap o dást e fo g adj a,
Cturitlu a polgármestert, hogy ezen döntésről a Társulási Tanács
1

1

elnökét értesítse.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal

A

döntésho zatalban résztvevők szárta 6 fő.

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazaftal tartózkodás
nélkül meghorta az aléhbi határ ozatot:

A

GI.IS.\ szátmű E a t á r o z a t :
nurupo.au"y község Önkormányzatának képviselő-testülete a
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Tarsulási
Megállapodásanak előterjesztés szerinti módosítását és aZ
gadj a,
e gy s é g e s szerkezetú T arsul ás i Me g á11 ap o dást e fo
Útasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Társulási Tanács
61201^6.

1

elnökét értesítse.
Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonnal
pető Attila jegyző tqékoztatta a képviselő-teshiletet, hogy a jogalkotásrÓl szÓlÓ 2010. évi
töivény 5. § (1a) bekezdése lehetőséget biztosít arra) hogy jogszabálYÍ
felhatalmazás a\apján a tarsulásban ellátott feladat esetón a tarsulási megállapodásban
gesztor önkormányzat képviselŐ-testülete rendeletben
kijelölt, ennek Úányában
siabályozza a társulás által biztositott szolgáltatások szabáIyrendszerót. Ennek feltétele az,
hogy á Érsulásban érintett önkormányzathozzájárulásat adla a rendeletalkotáshoz. Beled
varós képviselő-testülete a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Tarsulás által biztosított
ellátásokról, azok igénybevételérőlvalamint a ftzetendő térítésidíjak módosításaról
rendeletet kívan alkotni a tarsulás egészére vonatkozóan amelyhez a kéPviselŐ-testÜlet

CxXx

a

hozzájárulásátkéri.

Visy László polgarmester szavazásra tette

feI

az alehbihatározatijavaslatot:

Rábapordany Község Képviselő_testülete a jogalkotásról szóló
20t0. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapjtnhozzálérul,
hogy Beled Varos Képviselő-testülete rendeletet alkosson a Beledi
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-

Szociális és Gyermekjóléti Társulás áItaI bírtosított szociális és
gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételéről, valamint a
Éetendő térítésidíjakról az 1993. évi III. törvény 92. § (1) b)
pontja, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdése
a|apjan.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő: azonrta|

A döntéshozatalbanrésztvevők száma 6 fő.

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás
nélkül megboúa az alábbi hatétr ozatot:

A

számű H a t á r o z a t z
Ráb"prűry Község Képviselő_testülete a jogalkotásról szóló
2010. évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapjánhozzájárul,
hogy Beled Varos Képviselő-testülete rendeletet alkosson a Beledi
Szóciális és Gyermekjóléti Tarsulás áItal bíztosítottszociális és
gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítésidíjakíól az t993. évi III. törvény 92. § (1) b)
pontja, valamint az 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdése
7 120'1,6. 6I.1,5.\

alapjart.

Felelős: Visy László polgármester
Határidő:. azotvlal
6.

Napirend
Bes%*oló a,,Fáklya" Tűzoltő Egyesület 2015. évi munkájáról.
(Beszámol ő artyaga írásban mellékelve, 5. számú mellóklet)
Előadó: Varga Anna, az egyesület képviselője

Varga Anna aTűzoltő Egyesület képviselője tájékoztalta a képviselő-testületet a 2075. évi
,*rnt a.ol valamint a2016. évre tervezett feladatokról. Kérte, hogy a2016. évitámogatás
80%-áta testületi döntést követően utaljak ki, mivel kifizetéseik lesznek a közeljövőben.

Visy László polgármester a2015. évipénzigyibeszámolóval kapcsolatban ésnevételezte,
hogy a 101 E Ft üzemanyag kiadás nagyon magas volt. Kérte, hogy a számlák és
menetlevelekbemutatásávalígazol1*azúzemanyagf elhasznáIást.
VargaAnna vál,aszábanelmondta, hogy azilzemarryagköltség aszivattyúüzemeltetésétis
tartalmazza. A bizonylatokat bemutatj ak.
Visy László polgármester szavazásra tette fel az alábbihatározatijavaslatot:
Rábapordány Község Képviselő-testülete a,,Fák|yd' Tűzoltó
Egyesület 2015. évi munká$árőI szóló beszámolót jőváhagyja.
Képviselő-testtilet hozzájánul, hogy az önkormányzat 2016. évi
költségvetésében az egyesület részétebiztosított támogatás 80oÁ-a
februar 29-ig áttíalásra kerüljön amennyiben a 2015. évi
izemanyagf elhaszná|ásigazolásamegtörténik.
Felelős: Visy László polgármester
Hataridő: azowtal
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döntésho zatalban résztvevők szálma 6 fő,

tartózkodás
napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazafral
nélkül me ghozta az aláhbi hatér ozatot:

A

8/2016. űI.15.) számú H a t á r o z a t

@épviselő_testülete

:

a,,Fáklya" Tűzoltő

ngyeititet 2015. évi munkájáíőI szőIő beszámolót jóváhagyja.
Képviselő-testület hozzájétuI, hogy az önkormányzat 20t6. éví
köitségvetésében az egyesül et részérebiztosított támogatás 80Yo-a
februá 29_íg éúvtalásrakerüljön amennyiben 2015. évi
izemanyagf elhaszná|ásigazolásamegtörténik,
Felelős: Visy László polgármester
Határidó: azorunI

a

7.

Napirend

Egyéb döntést igénylő ügyek.
Előadó: Visy László polgármester

Visy László polgármester tájékoztatta aképviselő-testületet, hogy az Óvodavezető jelzóse
ővooái beíratás időpontja 2016. marcius 2I-22. között lenne. Az Ővoda anYári
"l^pjfu, augusztus
1-19. közötttervezí, és tavaszi szünet beiktatást is szeretné, amelY 2 naP
teaiiast ^,
lenne marcius 24-25. Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a nemzeti kÖznevelésről
szőtő 2011. évi CxC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmébena fenntartó dÖnt az
óvodai felvéte1 időpontjarőI, az óvodába történő jelentkezés módjárÓI, az Ővoda nYitva
íartásárőI.Szavazásratettefelazalábbihatározatí javaslatot:

Rábapordány község képviselő-testülete a Napközi otthonos
óvoda Rábapordány közoktatás i intézménybe történő beiratkozás
időpontját 2016. marcius 2t-22. közötti időpontban határozzameg.
Az- ővodába felvett gyermekek csoportba való beosztásfuőI az
óvodavezető dönt, a szülők és óvodapedagógusok véleményének
figyelembe vételével,a köznevelésről szóló 20IL CXC. tv. 49, §
(4) bekezdése alapján.

Rábapordany község képviselő-testülete a Napközi otthonos
Óvoda Rábapordany 2016. marcius 24_25, és augusztus 1_19.
közötti zérv a tartását tudomásul veszi.
Határridő: azorvlal
Felelős: Visy László polgármester

A

A

döntésho zata|banrésztvevők száma 6 fő,

napirenddel kapcsolatosan a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal tartÓZkodáS
nélkül meghorta az alábbi batfu ozatot:

r o z at l
Rábapordány község képviselő_testülete a Napközi otthonos
óvoda Rábapordany közoktatás i intézménybe történő beiratkozás
időpontját 2016. marcius 2I-22. közötti időpontban hatérozzameg,
Az ővodába felvett gyermekek csoportba való beosztásárőI az
óvodavezető dönt, a szülők és óvodapedagógusok véleményének
912016. íII.15.) számú H a t á
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figyelembe vételével,a köznevelésről szóló 20II. CXC. tv. 49. §
(4) bekezdése alapján.
Rábapordány község képviselő-testülete a Napközi Otthonos
Óvoda Rábapordány 20116. március 24-25, és augusztus 1-i9.
közötti zárv a tartását tudomásul ve szi.
Hataridő: azonnal
Felelős: Visy László polgármester

Vis)z László polgarmester tétlékoztatta a képviselŐ-testületet, hogY a búcsútszervező
jélentkezett. A búcsútewezett időpontja augusztus I4-I5. lenne, bar
,án^Ik"rő
^ár
a búcsút.
hallott olyan kezáeményezést is, hogy szombaton és vasárnap kellene megíartani

Rákli István képviselő véleménye szerint a búcsúegyhází ünnep, vasárnaP és hétfő a
napja a hagyomány szerint,

Az

elhangzoítakat

a

képviselő_testület egyhangúlag támogatta,

határ ozatot nem hozott.

Napirend után:
ZsédelynéHorváth Emőke IKSZT munkatárs tqékoztatást adott az IKSZT két éves
*""káJárólll-zÁzőIásában elmondta, azt hallotta vissza a faluban, hogy semmit sem
csinált, amely rosszul esett neki. Bemutatta a programok dokumentáciőít, és részletes
tájékoztatást adott az egyes rendezvényekről, piogramokrÓl. ÚgY érzi tevékenYen részt
,étt * IKSZT munkájában, sok esetben családtagjainak bevonásával is. Tájékoztatta a
testületet, hogy szeiződése marcius 31-én lejár, arTa vonatkozóan nem kaPott
tájékoztatást, hogy esetlegesen továbbra is maradhat-e.

Visy László polgarmester válaszéhan elmondta, hogy az IKSZT-I a továbbiakbarr nem
szeretné fenntartani ebben a formábarr. Ara törekszik, hogy megtakarítása |egYen az

önkormányzatnak, amelyet leginkább a béreken lehet. Megítéléseszetint, Összehasonlítva
más önkoimányzatokal sok munkavállalójuk van. Nem engedhetik meg magul<nak azt,
hogy külön kulturális dolgozót foglalkoztassanak. Az a terveo hogy áprilistÓl aZ
élelmezésvezető munkaidejét felemelik 8 órásra, és ő látná el a kulturális tevékenységetis,
osztott munkaidőben. 2015. marcius hónapbarr mar tájékoztatta a munkavállalót, hogY az
IKSZT működési kötelezettsége ha \ejfu, szerződése nem lesz meghosszabbítva.

Visy Lászió polgarmester a napirendek \ezárása után a szociális ügyek tárgYalásÍnak
idejére zárt i\éstrendelt el, amelyről külön jegyzőkönyv
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