JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. augusztus 09-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri
Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából.
Jelen vannak:

Beke Imre polgármester
Boros Lajosné, Csendes Ferenc,
Korcsmáros Sándor,
Ludmanné Papp Ilona képviselők
Vincze András jegyző,
Dr. Sós Csaba aljegyző,
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,
Kovács Lászlóné irodavezető,
Dr.Koroknai-Bokor Erzsébet irodavezető,
Ludman Lajos TVG Kft. ügyvezetője,
Iski László Mátrix Audit Kft. képviselője
Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

Távolmaradását bejelentette:
Juhász Sándor
Kovács Zsolt
Rásó Tibor
Réz Szilárd képviselők
Beke Imre polgármester, köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket.
Külön köszöntötte Iski László Urat a Mátrix Audit Kft. képviselőjét.
Megállapítja, hogy 5 fő képviselő jelen van, így a testület határozatképes,
az ülést megnyitja.
Előterjesztést tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Boros Lajosné és Csendes
Ferenc képviselőkre, melyet a testület 5 igen szavazattal elfogadott.
Ezt követően előterjesztést tett a meghívóban közölt napirendi pontokra,
melyet a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiak
szerint tárgyalja:
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1./ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzatának 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
2./Előterjesztés nyertes ajánlattevő kiválasztására a „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíz tisztító telepének
fejlesztése” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén
belül „a szennyvíz tisztító telep fejlesztése” kivitelezési feladatok
ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
megnevezésű közbeszerzési eljárásban
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
3./ Előterjesztés Önkormányzatunk megmaradt hitelállományának újabb
adósságkonszolidálásának megindítására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
4./ Előterjesztés Önkormányzati likvid hitel megújítására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
5./ Előterjesztés Települési Értéktár létrehozására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
1./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzatának 2013. évi
költségvetéséről
szóló 3/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzatának
2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet
módosítására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy a 2013. évi
költségvetésbe 65 MFt-os működési hiány lett betervezve. Eddig két jogcímen
igényelhettünk kiegészítő támogatást a szerkezetátalakítási tartalékból: a
konyhák fenntartására, és a szociális és gyermekjóléti feladatokra. A
pályázatok elbírálása folyamatban van. A működőképesség megőrzését
szolgáló (ÖNHIKI) támogatás iránti pályázat július 31-én jelent meg.
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évben is erre számítottunk, de a jogszabály szerint most szeptember 30-ig
lehet benyújtani, elbírálása pedig december 20-ra várható. Tehát az egész
gazdasági év eltelik, mire az elbírálás megtörténik. Bízunk benne, hogy e két
kiegészítő forrásból a hiányt évvégére le tudjuk fedezni. A Képviselő-testület
az intézmények és a TVG Kft. finanszírozásának 11 %-át zárolta június 30-ig,
vagy a pályázat elbírálásáig. Mivel minden egységben jelentkeztek a
finanszírozási gondok, ezért javasolja, hogy a zárolás 50 %-át a Képviselőtestület oldja fel.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy
a Nádudvar Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló a rendelettervezetet fogadják el:
A képviselő-testület a Nádudvar Város Önkormányzatának 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítását 5
igen szavazattal elfogadta és azt rendeletté nyilvánitotta a következők szerint:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (VIII.
09.) önkormányzati rendelete a Nádudvar Város 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013. (III.7.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
111. § (2)-(3) bekezdéseiben és a 112. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, valamint a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben
meghatározottak alapján Nádudvar Város Önkormányzatának 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013. (III.7.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1.§
(1) A rendelet 4.§ (3) bekezdés hatályos szövege a következő:
A Képviselő-testület ezen rendelet 21. és 23/a mellékletében meghatározott
támogatások időarányos előirányzatának – kivéve a társulás Nádudvaron
kívüli telephelyeit – 5,5 %-át zárolja 2013. december 20-ig.
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A Képviselő-testület a (2) bekezdésben benyújtott pályázat eredményétől
függően a további zárolásról, illetve feloldásról a Képviselő-testület a
pályázat elbírálását követően dönt.
2.§
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet a
kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Beke Imre
polgármester

Vincze András
jegyző

2./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Nyertes ajánlattevő kiválasztása a „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíz tisztító telepének
fejlesztése” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén
belül „a szennyvíz tisztító telep fejlesztése” kivitelezési feladatok ellátására
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint megnevezésű
közbeszerzési eljárásban
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a nyertes ajánlattevő
kiválasztása a „Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének,
valamint szennyvíz tisztító telepének fejlesztése” című, EU-támogatással
megvalósítani tervezett Projekt keretén belül „a szennyvíz tisztító telep
fejlesztése” kivitelezési feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga
Könyv feltételei szerint megnevezésű közbeszerzési eljárásra vonatkozóan,
melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Iski László Mátrix Audit Kft. képviselője, elmondta, hogy a település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének
fejlesztése című pályázat kivitelezési közbeszerzési eljárást lezáró döntési
javaslat került a testület elé.
A pályázat a Közbeszerzési Értesítőbe kiírásra került, amelyre három ajánlat
érkezett. Határidőre 1 db. pályázat került beadásra, amelyben volt
hiányosság, de a hiánypótlási felhívásnak eleget tettek.
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Hajdúszoboszló, Hóvirág u. 43.) ajánlatát, amely a hiánypótlást követően
érvényes. Az ajánlati ár: 234.400.000 Ft, amely alatta van a pályázati
kiírásban szereplő értéknek. Ez volt a legkedvezőbb egyedüli ajánlat, melyet a
bíráló bizottság javasolt a képviselő-testületnek elfogadásra.
A bíráló bizottság eredményesnek nyilvánitotta az eljárást, és javasolja a
testületnek elfogadásra a határozati javaslatot.
Csendes Ferenc képviselő, az előterjesztésben 248 millió forint a fejlesztés
becsült értéke. Ez most nettó, vagy bruttó érték?
Iski László Mátrix Audit Kft. képviselője, minden nettó értékben értendő.
Beke Imre polgármester, az előterjesztést pontosítani kell azzal, hogy a
fejlesztés becsült értéke 248 millió forint nettóban értendő.
Ezzel együtt javasolta a képviselő-testület tagjainak,hogy az alábbi határozati
javaslatot fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete - a bíráló bizottság
javaslatát figyelembevéve - a Vállalkozási szerződés „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíz tisztító telepének
fejlesztése” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén
belül „a szennyvíz tisztító telep fejlesztése” kivitelezési feladatok ellátására
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint megnevezésű
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület – a Mátrix Audit Kft. közbeszerzési tanácsadó által
végzett értékelésén alapuló – bíráló bizottsági döntési javaslat alapján a
Magyar Mélyépítő Kft. –t (4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág u. 43.) hirdeti ki
nyertes ajánlattevőnek. Az egyösszegű ajánlati ár: 234.400.000.-Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a szükséges
intézkedések megtétele érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg a Magyar Mélyépítő
Kft. ügyvezetőjével.4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág u. 43.
Határidő:
Felelős:

2013. augusztus 16.
Beke Imre polgármester

A képviselő-testület a fenti javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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(VIII.09.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete - a bíráló bizottság
javaslatát figyelembevéve - a Vállalkozási szerződés „Nádudvar település
szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíz tisztító telepének
fejlesztése” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett Projekt keretén
belül „a szennyvíz tisztító telep fejlesztése” kivitelezési feladatok ellátására
vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint megnevezésű
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület – a Mátrix Audit Kft. közbeszerzési tanácsadó által
végzett értékelésén alapuló – bíráló bizottsági döntési javaslat alapján a
Magyar Mélyépítő Kft. –t (4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág u. 43.) hirdeti ki
nyertes ajánlattevőnek. Az egyösszegű ajánlati ár: 234.400.000.-Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a szükséges
intézkedések megtétele érdekében. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést kösse meg a Magyar Mélyépítő
Kft. ügyvezetőjével.4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág u. 43.
Határidő: 2013. augusztus 16.
Felelős:
Beke Imre polgármester
3./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Önkormányzatunk megmaradt hitelállományának újabb
adósságkonszolidálásának megindítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az Önkormányzatunk megmaradt
hitelállományának újabb adósságkonszolidálásának megindítására, melynek
írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, hogy Június 30-val lezárult
a konszolidáció első üteme, ahol 180.266.226.- Ft törlesztési támogatásban
részesült önkormányzatunk, és ennek megfelelően lett módosítva a
szerződés.
A legnagyobb törlesztés az iskolánál volt , amiről a képviselő-testület tud,
hiszen előterjesztésre került. a fejlesztési hiteleinket tekintve 40 %-os
arányban, a munkabérhitelt tekintve pedig 100 %-os arányban csökkentette
az adósságállományunkat.
Most a parlament júliusban az adósságkonszolidációval kapcsolatos törvény
módosításáról döntött, amely alapján lehetősége van önkormányzatnak az
összes hitelszerződésünk megmaradt állományának további konszolidációra
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között zajlik.
Az önkormányzatunk újabb pályázat beadását tervezi. Az igény
bejelentésére 2013. szeptember 30-ig van lehetőség.
További feltétele az adósság átvállalásának, ha a hitelező bank az átvállalt
adósságállomány 7 %-át az állam felé befizeti.
A konszolidáció 2013. december 31-én kerülne végrehajtásra.
Kérte a Képviselő-testületet tagjait, hogy hatalmazza fel a polgármestert a
hitelező OTP Bank Nyrt. Vezetése felé, a törvény alapján kezdeményezze,
hogy Nádudvar Város Önkormányzatának a 2013. június 30-án lezajlott
adósságkonszolidáció után fennmaradó hiteleinek állományát az állam
átvállalja, ennek érdekében kezdeményezzen személyes egyeztetést a
pénzintézet Vezetőjével.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
alábbi határozati javaslatot fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény módosításáról rendelkező 2013. évi CXXIV. törvény
2. §-a alapján kezdeményezze az OTP Bank Nyrt. Északalföldi Régió
Debreceni Igazgatóságán, mint a számlavezető pénzintézetnél a 2013. június
30-án lezajlott adósságkonszolidáció után fennmaradó hitelei állományának
az állam által történő átvállalását.
Az adósságkonszolidáció sikeres előkészítése érdekében kezdjen
tárgyalásokat a számlavezető pénzintézet Vezetőjével.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
A képviselő-testület a fenti határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2013.
(VIII.09.) Önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény módosításáról rendelkező 2013. évi CXXIV. törvény
2. §-a alapján kezdeményezze az OTP Bank Nyrt. Északalföldi Régió
Debreceni Igazgatóságán, mint a számlavezető pénzintézetnél a 2013. június
30-án lezajlott adósságkonszolidáció után fennmaradó hitelei állományának
az állam által történő átvállalását.
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tárgyalásokat a számlavezető pénzintézet Vezetőjével.
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
4./Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Önkormányzati likvid hitel megújítása.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett az önkormányzati likvid hitel
megújítására, melynek anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, elmondta, az elmúlt hónapokban
többször módosításra került a likvidhitel-keretszerződésünk, amiről a
képviselő-testület is tudott. Most
augusztus 15-ig kell módosítani.
A
stabilitási törvény nem köti kormányzati hozzájáruláshoz, de a bank szabhat
önálló feltételeket. Meg is tette, mert a napokban jelezte, hogy új alapokra
helyezi a hitelkeret összegének megállapítását, ezért elkezdi a hitelbírálati
folyamatot., Eddig az önkormányzat 120 MFt-os kerettel rendelkezett, de ez
az uj feltételek miatt lényegesen kevesebb lesz. A lényeg az, hogy december
31-ig nullás egyenlege lehet az önkormányzatnak. Mínusza nem lehet.
Maximum 30-50 millió forint likvidhitelt kaphatunk a 120 millió forint helyett.
Ehhez kéri a testület hozzájárulását, hogy az eljárást elindíthassa, és a
konkrét feltételeiről a későbbiekben ad tájékoztatást.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
alábbi határozati javaslatot fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy kezdeményezze az önkormányzat számlavezető
pénzintézeténél, az OTP Bank Nyrt. Északalföldi Régió Debreceni
Központjánál a folyószámla hitel-keret szerződés megújítását.
A hitelszerződés konkrét feltételeiről a későbbiekben – a feltételek ismeretében
– a Képviselő-testület újabb előterjesztés alapján fog dönteni .
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügy Iroda vezetője
A képviselő-testület fenti határozati javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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(VIII.09.) önkormányzati számú határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő- testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy kezdeményezze az önkormányzat számlavezető
pénzintézeténél, az OTP Bank Nyrt. Északalföldi Régió Debreceni
Központjánál a folyószámla hitel-keret szerződés megújítását.
A hitelszerződés konkrét feltételeiről a későbbiekben – a feltételek ismeretében
– a Képviselő-testület újabb előterjesztés alapján fog dönteni .
Határidő: azonnal
Felelős: Beke Imre polgármester
Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügy Iroda vezetője
5./ Napirendi pont megtárgyalása:
Tárgy: Települési Értéktár létrehozása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester
Beke Imre polgármester, előterjesztést tett a Települési Értéktár
létrehozására, melynek írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Elmondta, hogy Korcsmáros Sándor képviselőtársa már tavaly
kezdeményezte a feketekerámia hungarikum cimre való jelölését, melyre meg
is kaptuk a választ. Van rá lehetőség, de az önkormányzatnak létre kell
hoznia a települési értéktárat, és a hungarikum bizottságot. A bizottság
szakemberekből állna és Korcsmáros Sándor képviselőtársa lenne az elnöke.
Ez a bizottság még nem állt össze, a soron következő ülésre kerül
előterjesztésre.
Csendes Ferenc képviselő, az előterjesztésben az szerepel, hogy most ne
hozzuk létre a települési értéktárat. Nem érti miért, mi az akadálya. Ha
akarjuk, akkor most létre kell hozni, ki kell választani a bizottság tagjait.
Dr.Sós Csaba aljegyző, egyeztetésre van szükség még mielőtt létrehozzuk
ezt a bizottságot, elő kell készíteni hozzá az anyagot. Most azért döntünk igy,
mert a határidő sürget bennünket. Később lehet ezt módosítani.
Vincze András jegyző, a települési értéktár létrehozásáról, már korábban
kellett volna dönteni. A törvény ad arra lehetőséget, hogy most nem hozzuk
létre a települései értéktárat, de ha kellőképpen elő lesz készítve, akkor ismét
visszakerül a testület elé döntéshozatalra. Nem akarták előkészítetlenül a
testület elé terjeszteni. Javasolta, hogy most igy fogadják el az
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.

- 10 Korcsmáros Sándor képviselő, ő már kezdeményezte tavaly a
feketekerámia hungarikum címre történő ajánlását, melyre a választ
megkapta a hivatal. Ahhoz , hogy a nádudvari feketekerámia nemzeti értékké
váljon és bekerüljön a Magyar Értéktárba, létre kell hozni a Települési
Értéktárat. Van olyan önkormányzat, ahol az oktatási, kulturális bizottságot
jelölték ki.
Beke Imre polgármester, javasolta a képviselő-testület tagjainak, hogy az
alábbi határozati javaslatot fogadják el:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a magyar
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a
magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.
(IV. 16.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján nem kívánja
létrehozni a Nádudvari Települési Értéktárat és az értéktár bizottságot.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Beke Imre polgármester

A képviselő-testület tagjai a fenti határozati javaslatot 5 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének
(VIII.09.) önkormányzati számu határozata:

153/2013.

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a magyar
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a
magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.
(IV. 16.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján nem kívánja
létrehozni a Nádudvari Települési Értéktárat és az értéktár bizottságot.
Határidő: azonnal
Felelős:

Beke Imre polgármester

6./ Egyebek:
1./
Csendes Ferenc képviselő, tájékoztatást kért az uj posta épülettel
kapcsolatban. Hol tart az ügy?
Beke Imre polgármester, posta elhelyezésével kapcsolatban elmondta, hogy
Jenei Úrral történt egyeztetés után levélben értesítettek, hogy a beruházással
kapcsolatban a tervezések folytatódnak, mely dokumentáció júniusba kerül
leszállításra. Most látszik , hogy jó volt a szerződést felmondani, mert a
július 15-ei levelükben kérték, hogy a felmondást vonja vissza az
önkormányzat.

- 11 Dr. Sós Csaba aljegyző, elmondta, hogy a képviselő-testület ugy döntött, ha
a posta határidőig nem építi fel az új postaépületet, illetve az épület
üzembehelyezése iránt nem intézkedik, úgy határidő lejártát követő naptól
mindaddig, amíg az új postaépület műszaki átadása meg nem történik napi
20.000,- Ft meghiúsulási kötbért köteles megfizetni az önkormányzat részére.
Ezt nem írta alá a Posta Vezetése, majd később visszavonta azzal, hogy
ismételten átnézik a szerződést, és ha megfelel, akkor alá fogják írni.
Vincze András jegyző, elmondta, hogy a posta elfogadta a képviselő-testület
utóbb hozott határozatát, ezzel együtt a szerződés-tervezetet, melyet
augusztus 31-ig alá kell irni. A szerződésben nem szerepel a vételárnál, hogy
bruttó , illetve apróbb technikai javításokat kért, amit át kell vezetni a
szerződésen. A posta elfogadta ezt.
2./
Beke Imre polgármester, tájékoztatásként elmondta, hogy a művelődési
központ és könyvtár intézményvezetői pályázatával kapcsolatban a bizottság
összeült, a meghallgatás megtörtént. A pályázati felhívásra két ajánlat
érkezett, de csak egy volt elfogadható, ami a kiírásnak megfelel. Az előkészítő
bizottság a törvényeknek megfelelően dönt, és terjeszti javaslatát a képviselőtestület elé.
Boros Lajosné képviselő, elmondta, hogy a bizottság megvizsgálta a
pályázati felhívásra érkezett két ajánlatot, melyből csak egy felelt meg a
törvénynek és a kiírás feltételeinek. A bizottság döntését a képviselő-testület
elé fogja terjeszteni.
Az óvodavezetői pályázati kiírásról most nem döntöttek, mert annak még
nincs itt a határideje.

Beke Imre polgármester, mivel több napirend és hozzászólás nem volt, az
ülést 8,30 órakor berekesztette.

Kmft.
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