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Szám: 65-16/2011.



JEGYZŐKÖNYV



Készült: Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

Az ülés helye: 			Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:				Dócziné Belecz Ágnes polgármester
					Lajkó Antal alpolgármester
					Gartner Tamás
					Gurdon Lajos
					Kuti Vilmos képviselők
				       	
Tanácskozási joggal jelen van: 	Dr. Kovács Lajos jegyző

Meghívottként jelen van:		Tégi Imréné óvodavezető	
					Szakály Ferencné könyvelő
					        
Jegyzőkönyv-hitelesítő: 		Gartner Tamás képviselő
			                
Jegyzőkönyvvezető: 			Tipoldné Tégi Ilona igazgatási főelőadó

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítom, hogy Borzavár Községi Önkormányzat választott képviselőinek száma 5 fő, jelen van 5 fő, az ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom.

Javaslatot teszek a napirendre – a meghívótól eltérően - az alábbiak szerint:

NAPIREND:
	Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés módosítása 

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda konyhájának megszüntetése

Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
 Dr. Kovács Lajos jegyző
	Vegyes ügyek

- 2012. évi pályázat előkészítése
   Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
- Szociális rendelet módosítása
	   Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző


Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadtuk.


NAPIREND  TÁRGYALÁSA:
1. Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés módosítása 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződésének módosítását az előző ülésen már tárgyaltuk. Felvettük a szolgáltatóval a kapcsolatot és egyszeri hozzájárulásnak 250.000,- Ft-ot, valamint a bérleti díjemelést ajánlott 1.143.000,- Ft/év helyett 1.250.000,- Ft/év összeget.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testület tetszőlegesen dönthet, hogy a 9. pont bent maradjon vagy kikerüljön. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

79/2011. (VIII.  29.) számú önkormányzati határozat
Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos és bérbeadó a Magyar Telekom Nyrt-vel a Borzavár közigazgatási területén lévő 0102/16 hrsz alatt felvett, természetben Borzavár, külterületi ingatlan bérbeadásáról rendelkező szerződés módosítását a beterjesztésnek megfelelően elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert az elfogadott bérleti szerződés aláírására, a jegyzőt az ellenjegyzésére. 

A bérleti szerződés és annak jelen módosítása a határozat részét képezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



2. Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda konyhájának megszüntetése

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A Képviselő-testület által jóváhagyott racionalizálási terv végrehajtásaként a már többször tárgyalt konyha megszüntetése nem halogatható. Több kísérlet volt a konyha helyben tartásának biztosítására, az ott dolgozók munkahelyének megőrzésében. A konyha bérbe adása jött szóba. Két vállalkozó tekintette meg, mérte fel a lehetőséget. Az egyik a Kiss Károly vállalkozó, aki a bérbevételről is gondolkodott és egy másik konyhát vezető vállalkozó érdeklődött. Ajánlat nem érkezett a konyha bérbevételére és helyben történő üzemeltetésére. Kiss Károly a bérbevételt nem tartotta kivitelezhetőnek vállalkozásában, de hajlandónak mutatkozott az önkormányzat étkeztetési feladatainak ellátását átvállalni és a munkatársakat saját vállalkozásába átvenni, mivel Zircen nyit vendéglátó egységet és ott a konyha kapacitása biztosítani tudta volna a Borzavár Község Önkormányzata igényeinek kielégítését. A három konyhai dolgozót is átvette volna tovább foglalkoztatásra. A szakácsot és a kisegítő alkalmazottat változatlan munkakörre és bérrel. Az élelmezésvezetőt négy órában, ennek arányos díjazásért, a másik négy órát az önkormányzat biztosította volna továbbfoglalkoztatását, vagy az önkormányzat foglalkoztatta volna hat órában és ennek megfelelő arányos díjazásért. A vállalkozó egyben igényt tartott volna egyes konyhai berendezések megvásárlására is. A konyhai berendezések egy része pályázat útján energia racionalizálás címén került az önkormányzat tulajdonába és ennek tíz éves üzemeltetési feladata áll fenn az adott telephelyen. A konyhai dolgozók a felajánlott áthelyezést nem fogadták el, erről nyilatkozott mind a három dolgozó. A konyhai eszközök bérbeadása, eladása kérdésében még nem született döntés, az a Képviselő-testületre vár. Az eszközök felértékeltetése megtörtént. Az ügyhöz tartozik, hogy valamennyi kérdésben, mivel közös fenntartású intézményről van szó, folyamatosan tájékoztattuk Porva Község Önkormányzat polgármesterét, az anyagok megküldésével és a közös testületi ülés, vagy külön testületként történő döntéshozatalukat kérve. Érdemi választ ezekről a kérdésekről eddig nem kaptunk. Mivel a konyha üzemeltetése teljes egészében Borzavár község önkormányzatát terheli, így abban tovább várni nem lehet, mivel az önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé annak további fenntartását, vagy elveszítjük fizetőképességünket, magyarul becsődölünk. A megoldás a konyha megszüntetése, az ott foglalkoztatott dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése, az önkormányzat étkeztetési igényének külső szállítóktól történő beszerzése. 

További ajánlatokat kértünk több helyről az étkeztetésre vonatkozóan, és a képviselő-testület fog dönteni. Egy melegítő konyhát mindenképpen fenn kell tartanunk.
Intézményvezető asszony, az eszközök összeírása megtörtént?

Tégi Imréné óvodavezető: Elkezdtük az eszközök összeírását, de van egy kérdésem. A pályázat azt írja elő, hogy 10 évig üzemeltetni kell a konyhát. Utánajártak-e, hogy ha bezárjuk a konyhát és nem üzemeltetjük, akkor milyen következményekkel jár?

Dr. Kovács Lajos jegyző: A pályázaton nyert eszközök adott telephelyen történő fenntartását jelenti, eladni, bérbe adni nem lehet az eszközöket, csak a Vagyonkezelő Bizottság engedélyével. Üzemeltetés nem feltétel.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az elmúlt testületi ülésen kérték, hogy számoljuk ki újra, hogy a konyha üzemeltetése mennyibe kerül? Az I. féléves adatok alapján pontosítottuk a számokat. 2.046 eFt a hiány június 30-ig, de ebben nincsenek bent a kifizetetlen számlák, amelyek folyamatosan halmozódnak fel. Az ÖNHIKI-n áprilisban nyertünk 4.200.000 Ft-ot, abból 3.800.000 Ft értékben fizettünk ki számlákat.

Átadom a szót a könyvelő asszonynak.

Szakály Ferencné könyvelő: Előirányzatokból tudok mondani hozzávetőleges adatokat, amelyeket a képviselő-testület tervezett. Több mint 5 millió Ft-os hiány szerepel, és a nyersanyagnormánál is gondok vannak, folyamatosan hiány keletkezett. Mindenképpen veszteséges a konyha.

Kukoda Miklósné élelmezésvezető: Júniusban írtam levelet, kértem a nyersanyagnorma emelését, mert túllépés van. A levélre választ azóta sem kaptam. Tavaly pluszunk volt.

Dombi László borzavári lakos: A számokhoz szeretnék hozzáfűzni. Ha a 2011-es évről van szó, akkor tartalmazza a karbantartó bérét, végkielégítését, amellyel már nem kellene számolni. Tartalmazza az iskolai étkeztetéssel foglalkozó ember bérét is, aki e munkája mellett az iskola takarítási feladatait is ellátja, tehát ebből maximum 2-3 órát lehetne csak itt figyelembe venni. 

Szakály Ferencné könyvelő: Valóban a 2011-ből indultunk ki a számításkor. Ha ezeket az összegeket levesszük, szerintem akkor sem áll meg 4 millió Ft alatt.

Somogyiné Simon Mónika szakács: Érdekes, hogy úgy átvett volna a vállalkozó, hogy nem is ismer bennünket. Én az ülésen találkoztam vele először. 
Lajkó képviselő úrhoz lenne egy felvetésem. Azt mondta, hogy 250-300 adaggal lenne gazdaságos a konyha. Szerintem az előző ciklusban pont Ön volt, aki minden egyes testületi ülés után elment a porvaiakhoz és tájékoztatta őket. Segítette őket abban, hogy óvodájuk legyen és elvigyék az étkeztetést innen. 

Lajkó Antal alpolgármester: A porvai dolgokhoz nem volt semmi közöm, a két polgármester nem tudott megegyezni. Soha nem tettem Borzavár ellen egyetlen lépést sem. A 100 adag mellett nem rentábilis a konyha működése.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A vállalkozó szakembereket keresett, ezért gondoltuk, hogy felajánljuk a munkahelyet. Nem jött részükről semmilyen kezdeményezés, hogy szeretnétek tárgyalni a vállalkozóval. Felajánlottuk a továbbfoglalkoztatás lehetőségét, nem fogadta el egyik dolgozó sem. Mi ezt a döntést tudomásul vettük.

Haik Vilmos borzavári lakos: Nem a konyhát kellene megszüntetni, hanem behajtani a porvai tartozást.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A porvai tartozás egy részének behajtására megállapodás született, a másik rész érvényesítése folyamatban van. Vissza fog kerülni a pénz.

Szabó Józsefné borzavári lakos: Nem lehetett volna a konyha fennmaradásra is gyűjteni mint a templom felújítására?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Folyamatosan spórolunk, jelenleg -14.111.000,- Ft a folyószámla egyenlegünk és 2.680.000,- Ft a szállítói tartozásunk. Nincs vagyona az önkormányzatnak, ami megoldás lenne arra, hogy tisztázzuk a dolgokat. Ezt a helyzetet nem mi okoztuk, de nekünk kell megoldani.

Haik Vilmos borzavári lakos: A gyerekeket támogatni kell, iskolát, óvodát fenntartani. A konyhától kezdődik, aztán megy tovább. Be kell hajtani a porvai tartozást.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Az iskola kérdését jövő szeptembertől eldönti a kormányzat. Sok kísérlet volt a konyha megmentésére, április óta ment a különböző lehetőségek keresése. Nincs olyan megoldás, hogy meg lehessen menteni a konyhát. Több szállítót is megkerestünk, árajánlatokat kértünk be, ennek alapján fogja a képviselő-testület eldönteni, hogy a jövőben ki fog szállítani.
Módosítást kérnék a kiküldött határozati javaslathoz képest: az ügyvéd dolgozza ki a felmentésre vonatkozó határozatot és az intézményvezető írja alá.

Lajkó Antal alpolgármester: Egyet tudok érteni, a jogi dolgokat ügyvédnek kell készíteni.

Kukoda Miklósné élelmezésvezető: Idézek Lajkó Antal alpolgármester úr választási leveléből:

„Számomra az óvoda, az iskola, a konyha a falu megmaradását jelenti, és ennek hangot is adtam. Még csak a gondolati szinten sem fordult meg bennem ezen intézmények bezárása. Aki mást állít, az hazudik.”

Ez sértő, leírták és mégsem az van. 

Idézek a polgármester asszony választási leveléből:

„Számomra az óvoda és általános iskola jelen formájában történő fenntartását egyik legfontosabb feladatomnak tekintem.”

Sajnos, ez most nem így van.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Köszönöm, hogy figyelmeztet arra, hogy mit ígértünk. A választás előtt sem én, sem a borzavári lakosok nem ismerték a hitelállományt. A választás után kellett ezzel szembesülnünk, ez pedig felülírja azokat a dolgokat.

Lajkó Antal alpolgármester: Előző ciklusban is bocsátottak el dolgozókat, a Nyires árából lettek fenntartva az intézmények. 20 millió hiánnyal vettük át, az a célunk, hogy a falu működjön.

Szabó Józsefné borzavári lakos: A választás előtt be lehetett volna menni a hivatalba és bele lehetett volna tekinteni a dolgokba.

Szakály Ferencné könyvelő: Két éve könyvelek az önkormányzatnak. Nem herdálta el a pénzt sem az előző képviselő-testület, sem az új képviselő-testület. Az intézmények működtetésére fordították a pénzt, nagyobb kiadások csak a falunapi kiadások voltak tavaly is és az idén is. Kellemetlen döntések ezek, de valamit lépni kell.

Dombi László borzavári lakos: El kellene olvasni a polgármesteri átadás-átvételi jegyzőkönyvet, amelyben szerepelnek az ígérvények és a kötelezettségek is, a porvai tartozás is. Ki lehet számolni, hogy mennyivel adtam át. Ha a hivatalban nem mutatják meg, akkor szívesen megmutatom a saját példányomat.
Tud-e ma a képviselő-testület jogszerűen végrehajtható döntést hozni a társönkormányzat nélkül? A közoktatási törvény leírja, hogyan lehet végrehajtani, alapító okiratot és társulási megállapodást kell módosítani. Készültek számítások, szakértői vélemény? Tudják mennyibe fog kerülni, ha vásárolják az étkeztetést? Ameddig ezek nincsenek meg, addig nem lehet dönteni.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Június 2-án Zircen volt a két testületnek egy ülése, amelyen szó volt az iskoláról, óvodáról, konyháról, 1/1-esítésről. Arról volt szó, hogy a porvai önkormányzat augusztus 31-el kiszáll az óvodai társulásból, módosítjuk az alapító okiratot és a társulási megállapodást. Ezekkel az ügyekkel kapcsolatosan háromszor küldtünk levelet a porvai önkormányzatnak, de válasz nem érkezett.

Dombi László polgármester: Porvai testületi határozat van róla?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Megállapodás van róla.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Megállapodás készült az oktatási társulási megállapodás módosítására. Ennek keretében a konyha üzemeltetéséből Porva kiszáll 2011. június 30-al.  Gazdasági számítások is történtek. Nem kell fenntartani a konyhát, kevesebb lesz a gázszámla, villanyszámla, nyersanyag és munkabér, kb. térítési díjért kaphatunk ellátást.

Somogyiné Simon Mónika szakács: Ha tudták, hogy ki fog szállni augusztus 31-el, akkor miért mondták, hogy tárgyalások folynak arról, hogy tőlünk vegyék az ételt?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kötelezni akartuk a porvaiakat, hogy tőlünk szállítsák az ételt, jobb legyen a kihasználtság. Egy ajánlat már érkezett is, a Csillag Zsuzsa előadó kiszámolta, teljes egészében fedezi a normatíva.

Lajkó Antal alpolgármester: Előző ciklusban is hoztunk döntéseket Porva nélkül.

Dombi László borzavári lakos: Jegyző úrtól kérdezem, hogy tudnak-e most jogszerű döntést hozni? Kérem, hogy idézze be a közoktatási törvény 88. § (6) bekezdését. Megtörténtek-e a közalkalmazotti egyeztetések, közoktatási szakértői véleményeztetés?

Dr. Kovács Lajos jegyző: Ehhez az átszervezéshez nem kell. 

Dombi László borzavári lakos: Energetikai beruházás kapcsán 2011. áprilisában volt egy ellenőrzés az iskolában és az óvodában, hogy a pályázatban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik-e? Érdeklődtem a KDRFÜ-nél, készült róla egy jegyzőkönyv is. Megkapták ezt a jegyzőkönyvet a képviselők? Tudtommal nincs még döntés a KDRFÜ-nél, hogy megváltoztatnák ezt a kötelezettséget. Lehet, hogy a bezárás 10 millió Ft-jába fog kerülni az önkormányzatnak, mert nem üzemelteti 10 éven át a konyhát.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Beszéltem a KDRFÜ ügyintézőjével, csak a telephelyen kell lenniük az eszközöknek, üzemeltetni nem kell. Nincs nálam a jogszabály, de meg vagyok győződve róla, hogy minden törvényes, ami a testület elé van terjesztve.

Gurdon Lajos képviselő: A jegyzőkönyv hogy került az Ön tulajdonába? 
Dombi László borzavári lakos: Nem mondtam, hogy a tulajdonomban van a jegyzőkönyv.

Lajkó Antal alpolgármester: Biztos vagyok benne, hogy a jegyző úr mindent törvényesen előkészített és vállalja is, hiszen a jegyzőkönyvet ő is aláírja.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.


Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

80/2011. (VIII.  29.) számú önkormányzati határozat
Az önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a konyha fenntartását és az önkormányzat és intézményei étkeztetésének helyben történő biztosítását.
A gazdálkodás racionalizálása érdekében meghozott határozat végrehajtása érdekében a fenti okok miatt a konyha 2011. szeptember 30-val történő bezárását végre kell hajtani.
A konyha bezárásával megszűnik a munkavégzése három konyhai dolgozónak.
Az egyeztetési eljárásban, amelyben a megszűnő munkahelyeken foglalkoztatott dolgozók áthelyezéssel történő tovább foglalkoztatását kívántuk biztosítani Kiss Károly vállalkozóval kötendő megállapodással nem járt eredménnyel. A dolgozók úgy nyilatkoztak, hogy a továbbfoglalkoztatásunkra nem tartanak igényt.
Ennek megfelelően közalkalmazotti jogviszonyukat felmentéssel meg kell szüntetni:

	Somogyiné Simon Mónika (Zirc, 1972.01.15. an: Regenye Erzsébet) Borzavár, Cuha u. 20. szakács beosztású dolgozónak,

Punkné Balta Veronika (Veszprém, 1977.03.28. an: Rippert Katalin) Porva, Kőrishegy u. 56. konyhai kisegítő beosztású dolgozónak,
Kukoda Miklósné, Torkos Zsuzsanna (Zirc, 1956.08.05. an: Holczinger Amália) Borzavár, Liget u. 4. élelmezésvezető beosztású dolgozónak.

A fenntartó utasítja a munkáltató intézményvezetőt, hogy a dolgozóknak 2011. szeptember 1-vel kezdődő felmentéséről intézkedjen. A felmentés indoka a konyha megszüntetése.
A felmentési idő felére a közalkalmazottat munkavégzés alól mentesíteni kell..
A felmentési iratok kidolgozására felkéri az ügyvédet.

A közalkalmazottakat megillető felmentési időről és a végkielégítésről annak összegéről a dolgozókat és a fenntartót tájékoztassa a felmentéssel egy időben. 
A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött  ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – foglalkoztatására a helyi önkormányzat költségvetési szerveinél, …., nincs lehetőség.
A fenti okok miatt felmentéssel történő közalkalmazotti jogviszony megszüntetését kellett elrendelni.
A jegyző intézkedjen az 5/2011. (III. 3.) BM. Rendeletben biztosított létszámcsökkentési döntéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének benyújtásáról.
A felmentési iratok kidolgozásával megbízza az ügyvédet.

Felelős: felmentésnek munkáltató általi közlésére Tégi Imréné intézményvezető
Határidő: azonnal

Felelős: költségvetési támogatás benyújtásáért, jegyző
Határidő: 2011. szeptember 27. jogszabályi hi.


3. Vegyes ügyek
- 2012. évi pályázat előkészítése


Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A LEADER pályázatok között van egy jövő évi rendezvényre vonatkozó, melynek a határideje szeptember 28. Maximum 2 millió Ft-ra lehet pályázni, 100 %-os támogatottságú, utófinanszírozott. A pályázatíró díja 6 %. Sikeres pályázat esetén a jövő évi falunap ingyenes lenne. Jó lenne szeptember 3-ig beadni a pályázatot, ezt a pályázatíró tudná is tartani.

Lajkó Antal alpolgármester: Ilyen feltételekkel támogatom.

Dr. Kovács Lajos jegyző: Ismertetem a határozati javaslatot.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.


Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hoztuk:

81/2011. (VIII.  29.) számú önkormányzati határozat
A LEADER pályázati lehetőséggel az önkormányzat 2012. évben is élni kíván. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati lehetőségek figyelembe vételével a 2.000.000,- Ft összeghatárig és 100 %-os támogatással meghirdetett pályázati lehetőség kidolgozására és benyújtására megbízza Szirbek Tiborné pályázatírót 6 %-os sikerdíj ellenében.

A megbízás aláírására felkéri a polgármestert.

Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: azonnal





Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Az igazgatónő jelezte, hogy három zirci gyermek jár az iskolánkba. Az elmúlt ülésen úgy döntött a testület, hogy borzavári iskolába járó, borzavári lakosú gyermekeknek átvállalja a tankönyveket. Van-e lehetőség arra, hogy ingyenesen kapja ez a három gyermek is a tankönyvet? A normatívát, 250 eFt/fő összeget megkapjuk a gyerekek után.

Gartner Tamás képviselő: Tudjuk, hogy mekkora összegről van szó?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: 2 fő első osztályos és 1 fő hatodik osztályos.

Szakály Ferencné könyvelő: Nincs már alapnormatíva, csak a szociális törvény szerint jár bizonyos esetekben a normatíva. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Előkészítjük és a következő ülésen döntünk.


- Szociális rendelet módosítása

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: A szociális rendeletre módosítására vonatkozó rendeletet az ülés elején kiosztottuk a képviselőknek.
Megkérem a jegyző urat, tájékoztassa a képviselő-testületet.

Dr. Kovács Lajos jegyző: A szociális törvény 2011. szeptember 1-jével módosította a lakásfenntartási támogatás szabályait. A feltételrendszerek nagyban javultak. A jövedelmi értékhatár a nyugdíjminimum 250 %-a lett a jelenlegi 150 % helyett. A költség-jövedelem arány eltörlésre kerül. A szeptember 1-jétől alkalmazható normatív lakásfenntartási támogatás az érintett borzavári lakos részére kedvező változást hoz. 
Helyi rendeletben ezt maghaladó támogatási feltételek adhatók. Az önkormányzat gazdasági helyzete erre nem nyújt fedezetet. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester: Kérdések, hozzászólások következnek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ismertetem a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkottuk:

BORZAVÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2011. (VIII. 30.) számú rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
11/2011. (VII. 01.) számú rendelettel módosított 
2/2011. (II. 16.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete.)



Megköszönöm a figyelmet, a nyilvános ülést 18,20 órakor bezárom.

					K. m. f.


Dócziné Belecz Ágnes					Dr. Kovács Lajos
      polgármester						         jegyző

				         Gartner Tamás				     
				          jkv. hitelesítő 

