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  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2013. január 10-én 16 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
 Jelen vannak: 
 
 Fehér László polgármester, Benkőné Remport Lilla, Budai 
Bernadett, Erdélyi Antal, dr. Kovács Zoltán, Lukács Erzsébet, Nagyné Ferencz Mirtill, Söptei 
Józsefné, dr. Várnai Levente képviselők, Farkas Gábor jegyző 
 
 Igazoltan távol maradt: 
 
 Horváth Melinda, Karádi Mihály képviselő. 
 
 A meghívottak közül megjelent: 
 
 Szücs Andrea megbízott aljegyző, Dummel Ottó, Kiss Lilla 
osztályvezetők, Tulok Gabriella oktatási szakreferens, Gyuricza Imre humánpolitikai 
szakreferens.  
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
megválasztott 11 képviselő közül 9 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
 
Javasolta, hogy a képviselőtestület a napirendet az alábbi sorrend szerint tárgyalja meg: 
 
 NAPIREND: 
 

1./  Önkormányzati adósságkonszolidácó. 
 

 Előadó: Fehér László Polgármester 
 

2./ Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának 
módosítása. 

 
Előadó: Fehér László polgármester 

 
3./ KMKK Art Mozi Celldömölk digitalizált vetítésre való 

áttérése. 
 

Előadó: Fehér László polgármester 
 

4./ Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről 
szóló rendelet módosítása. 

 
Előadó: Fehér László 

 
5./  Egyebek. 
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 A képviselőtestület a napirendet 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
szavazattal elfogadta. 
 
 Fehér László polgármester: 
 
 Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy Enyinginé Dr. 
Batári Borbála aljegyző asszony a továbbiakban a Celldömölki Járási Hivatalnál fog dolgozni, 
ezért a Polgármesteri Hivatal megbízott aljegyzője Szűcs Andrea lett. Természetesen a 
pályázat kiírásra kerül és bízik abban, hogy meg fogja pályázni ezt az álláshelyet.  
 
 Szűcs Andrea megbízott aljegyző: 
 
 Köszöntötte a képviselő-testületet és a megjelent vendégeket. 
Megköszönte a Polgármester úr és a jegyző úr bizalmát, hogy ezzel a feladattal megbízták és 
igyekezni fog ezt a bizalmat meghálálni. Merseváton él családjával és két kiskorú 
gyermekével. Közel 20 éve dolgozik a közigazgatásban, ez alatt az idő alatt jó néhány 
területen dolgozott már. Jelenleg az adó-csoport vezetője. 
 
 1./ NAPIREND: 
 
 Önkormányzati adósságkonszolidáció. 
 
 Előadó: Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető 
  
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 Kiss Lilla pénzügyi osztályvezető: 
 
 Tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy január 8-án 
Budapesten vett részt egy szakmai fórumon,ahol tájékoztatást kapott az adósságkonszolidáció 
menetéről. A kiadott előterjesztés mellékletében részletes kimutatást készített az 
önkormányzat hitelállományáról. Kétféle adósság állományról lehet beszélni egyik a 
fejlesztési hitelállomány a másik pedig a működési hitelállomány. A Nemzetgazdasági 
Minisztérium honlapján közzétett számítási képlet alapján lehet kiszámolni, hogy az 
önkormányzat mekkora mértékű konszolidációra jogosult. E törvény szerint az 5000 főt 
meghaladó lélekszámú települések adósság állományuk 40-70 %-ának erejéig jogosultak 
adósságkonszolidációra az iparüzésiadóerképességüket figyelembe véve. Ez Celldömölknél 
40 % -ot jelent, ami 319 841 126 Ft. A számításoknál a december 31-i állapotot kellett 
figyelembe venni.  
A stabilitási törvény előírja minden önkormányzat számára, hogy működési hiánya nem lehet. 
Ezért a folyószámlahitel mindenképpen prioritást élvez a konszolidáció során. Ez azt jelenti, 
hogy a likvid hitelt át kell alakítani a szerződésben, így a likvid hitel nem jelenik meg a 
költségvetésben, a folyószámlán – 233 205 186 Ft lesz és ezt kell visszapótolni 0-ra. 
Az egyeztetéseknek  június 28-ig kell megtörténni és ez után fogják megkapni a 319 841 126 
Ft.-ot ami a bankba fog megérkezni a folyószámlára. Amennyiben marad még felhasználható 
pénzeszköz, azt a svájci frankos hitel törlesztésére kellene fordítani. 
Tájékoztatón még kiemelték, hogy az egyeztetések során a 40%-tól besorolásoktól még 
felfele el lehet téríteni az adósságkonszolidációt, mivel az önkormányzat nagyon sok 
beruházást végzett és itt az önerőhöz működési hitelre volt szükség ezért mindenképpen meg 
fogja próbálni az eltérítést. 
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 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Megköszönte az osztályvezető asszony tájékoztatását, a törvény 
lehetőséget ad az adósságkonszolidációra, a tárgyalásokon mindenképpen megpróbálják a 
pozitív irányú eltérítést.  
 A képviselő-testület 9 igen 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő határozatot hozta. 
 
 1/2013.(I.10.)sz. képviselőtestületi határozat: 
 
 

1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési 
törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar 
Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem 
rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, 
ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, 
vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 

3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján 
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett 
adósságállománya átvállalásáról. 

4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy: 

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti 
nyilatkozatokat és intézkedéseket; 

b)   az átvállalással érintett adósság részét képező, 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a 
költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére 
figyelemmel - az adott értékpapírban foglalt pénzügyi 
kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - 
kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c)  a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése 
szerinti megállapodásokat kösse meg.  
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5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron 
következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

Felelős:  Fehér László polgármester 
 
Határidő:  2013. január 10. 

 
 
 2./ NAPIREND: 
 

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának 
módosítása. 
 
Előadó: Farkas Gábor jegyző 

  
 Farkas Gábor jegyző: 
 
 A képviselő-testület december 19-én döntött arról, hogy 
Mersevát Csönge és Ostffyasszonyfa községekkel Közös Önkormányzati Hivatalt hoz létre. 
Erről elfogadták az alapító okiratot. Akkor ígéretet tettek, hogy Mesteri és Nemeskocs ügyét 
minél előbb rendezik. Az önkormányzati törvény kötelezően előírja, hogy fogadni kell a 
szomszédos települést. Mind a két település kislélekszámú és intézmény nélküli, úgy 
gondolja, hogy az ott dolgozó 1-1 fő dolgozói létszámmal a szükséges feladatot meg tudják 
oldani. A délelőtt folyamán történt egyeztetéseken megállapodtak abban, hogy Mesteriben 
hétfő szerda péntek, Nemeskocsban kedd péntek lenne az ügyfélfogadási idő, amit 1 fő 
ügyfélszolgálati megbízott látná el úgy, hogy felvenné a kérelmeket összegyűjtené. és 
behozná, és központilag fogják feldolgozni. Az egyéb pénzügyek vagyonügyek 
vonatkozásában pedig a polgármesterek irányításával oldanák meg a feladatokat. A 
megállapodásban az ügyfélfogadási időn kívül egyéb változtatás nem lenne, ez a két fenntartó 
mint létrehozó, illetve a fenntartásban működő kerülne be. Az alapító okiratot is a fentiekre 
való tekintettel kellene módosítani.  
 
 HOZZÁSZÓLÁSOK 
 
 1./Fehér László polgármester: 
 
 Eddig ezek a települések a szomszédos településsel voltak 
körjegyzőségben. A jelenlegi önkormányzati törvény értelmében 2000 fő felett lehet 
körjegyzőségeket létrehozni. Eddig a celldömölki járásban 11 körjegyzőség volt, ezek száma 
le fog csökkeni. Bemutatta Lászó Ervin Nemeskocs polgármesterét, és Lórántfy Tibort 
Mesteri polgármesterét. 
 2./László Ervin polgármester: 
 
 Köszöntötte a képviselőtestületet és a jelenlevőket, örömét 
fejezte ki a tekintetben, hogy elérkezett az idő, hogy csatlakozhatnak celldömölki 
körjegyzőséghez. Bízik abban, hogy a csatlakozásukat a tisztelt képviselő-testület is támogatja 
majd. 
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 3./Lórátfy Tibor polgármester:  
 
 Képviselő-testületük közös és egyhangú döntése volt, hogy a 
Celldömölki Közös Önkormányzati hivatalhoz csatlakozzanak. Kérte a tisztelt képviselő-
testületet, hogy támogassa Mesteri község csatlakozását.  
 
 Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő határozatot hozat. 
 
 2/2013.(I.10.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

Celldömölk Város Képviselőtestülete az alábbiak szerint 
módosítja  a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást és elfogadja 
az egységes szerkezetű megállapodást a jegyzőkönyv melléklete 
szerinti tartalommal. 

 
A megállapodás bevezető része helyébe az alábbi bevezető rész 
lép: 
amely létrejött Celldömölk Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (9500 Celldömölk Városháza tér 1., 
képviseli: Fehér László polgármester), Csönge Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete (9513 Csönge Dózsa 
György utca 23., képviseli: Baranyai Ernő polgármester), 
Mersevát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(9531 Mersevát Dózsa György u. 39., képviseli: Csillag Albert 
polgármester), Mesteri község Önkormányzata (9551 Mesteri 
Kossuth u. 45. képviseli: Lórántfy Tibor polgármester)  
Nemeskocs Község Önkormányzata (9542 Nemeskocs Petőfi 
u. 68.) Ostffyasszonyfa  Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (9512 Ostffyasszonyfa Kossuth L. u. 40., 
képviseli: Mihacsi Szabolcs alpolgármester), között (a 
továbbiakban együtt: önkormányzatok) alulírott helyen és napon 
az alábbi feltételekkel: 

 
A hivatal ügyfélfogadására vonatkozó rendelkezések az 
alábbiakkal egészülnek ki: 
 
5) Mesteri (ügyfélszolgálati megbízott): 

 

Hétfő:   8-12 13-16 
Szerda:  8-12 13-16 
Péntek: 8-12 

 
 

6) Nemeskocs (ügyfélszolgálati megbízott): 
 

Kedd:   8-12 13-16 
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Péntek: 8-13 
 

A  hivatal feladatellátására vonatkozó rendelkezések az 
alábbiakkal egészülnek ki: 
 
5) Mesteri (ügyfélszolgálati megbízott): 
 
- a képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó 
önkormányzati hatósági ügyek előkészítésével, végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat, a polgármesterek, képviselő-testületek 
és az egyes képviselők munkájával, feladatával kapcsolatos 
adminisztrációs feladatokat, 
- vagyongazdálkodás és pénzügyi feladatokat, 
- szociális és adóügyekkel kapcsolatos ügyintézés 
megindítása 
 
6) Nemeskocs (ügyfélszolgálati megbízott): 
 
- a képviselő-testület és a polgármester hatáskörébe tartozó 
önkormányzati hatósági ügyek előkészítésével, végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat, a polgármesterek, képviselő-testületek 
és az egyes képviselők munkájával, feladatával kapcsolatos 
adminisztrációs feladatokat, 
- vagyongazdálkodás és pénzügyi feladatokat, 
- szociális és adóügyekkel kapcsolatos ügyintézés 
megindítása 
 

 
A megállapodás III. részének 5. pontja helyébe az alábbi 
szövegrész lép: 
  
A Hivatal kiadásainak fedezetét az erre a célra jutatott feladat 
alapú finanszírozásból és önkormányzati egyéb bevételekből 
kell biztosítani. Az önkormányzatok részére az önkormányzati 
hivatal működéséhez biztosított támogatás elvárt bevétellel nem 
csökkentett összegét a települések székhely település részére 
kötelesek átadni, a székhely település köteles ezt az összeget a 
hivatal működéséhez biztosítani..  Amennyiben a Hivatal 
kiadásaihoz az állami finanszírozás és a hivatal saját bevétele 
nem elegendő az érintett önkormányzatok az önkormányzati 
kiegészítést lakosságszám arányosan teszik meg.  
 

A Hivatal kiadásai között nem szerepelnek az ostffyasszonyfai 
kirendeltség, a csöngei és a merseváti, mesteri és nemeskocsi 
ügyfélszolgálati irodák működtetési költségei (telefon, internet 
és közüzemi számlák, karbantartás, biztosítási díjak, takarítás), 
felújítással kapcsolatos kiadásai. 
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Lakosságszám esetében a települések tárgyévet megelőző év 
január hó 1-i lakosságszáma az irányadó. 

 
Jelen módosítás 2013. február 1-én lép hatályba. 

 
Felelős:  Fehér László polgármester 
              Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő:  azonnal 

 
  
 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő határozatot hozta: 
 
 3/2013.(I.10.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

 Celldömölk Város Képviselőtestülete az alábbiak szerint 
módosítja  a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 
okiratát:  

 
Az alapító okirat bevezetőm rendelkezése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
Celldömölk Város Önkormányzata, Csönge Község 
Önkormányzata, Mersevát Község Önkormányzata, Mesteri 
község Önkormányzata, Nemeskocs Község Önkormányzata, 
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata képviselő-testületei az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják 
ki: 
 
 
Az alapító okirat 2. pontja kiegészül az alábbi 
telephelyekkel: 
 
A költség vetési szerv telephelyei:9551 Mesteri, Kossuth u..49. 
 9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68. 
 
Jogelődjének megnevezése, székhelye következő településekkel 
egészül ki: 
 

  Egyházashetye, Köcsk, Kemenespálfa és Nemeskocs Községi 
Önkormányzatok Körjegyzősége 9554 Egyházashetye 
Berzsenyi utca 45. ( Nemeskocs Község vonatkozásában)    
Mesteri és Kemeneskápolna Községek Körjegyzősége 
9551 Mesteri, Kossuth u. 49. (Mesteri Község 
vonatkozásában) 
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4. pont szövegrésze a kiemelt két település nevével egészül ki: 
 
- A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat 
Celldömölk, Csönge, Mersevát, Mesteri, Nemeskocs, 
Ostffyasszonyfa, települések vonatkozásában. A közös hivatal 
feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által 
jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására 
létrejött megállapodás tartalmazza. Ostffyasszonyfa településen 
a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, 
pénzügyi tevékenység végzésére. 
 
a 6. pont  „ 841126 Önkormányzatok általános végrehajtó 
igazgatási tevékenysége” szövegrésze helyébe a következő 
szövegrész lép: 
 
841126 Önkormányzatok és társulások általános 
végrehajtó igazgatási tevékenysége 
 
 
7.pont az alábbi két településsel egészül ki. 
 
A költségvetési szerv illetékessége, működési köre:, 
 
 -Mesteri ,- Nemeskocs, községek közigazgatási területe. 
 

 
9./pont az alábbi irányító szervek nevével egészül ki: 

 
Alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye: 
 
Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 
9542 Nemeskocs, Petőfi u. 68. 
Mesteri Község Önkormányzata Képviselőtestülete  
9551 Mesteri, Kossuth u..49. 

 
 A Képviselő-testület elfogadja a fenti módosításokat is 
tartalmazó egységes szerkezetű alapító okiratát a jegyzőkönyv 
melléklete szerinti tartalommal. 

 
 
 Felelős:  Fehér László polgármester 
              Farkas Gábor jegyző 
 
 Határidő:  azonnal 
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 3./ NAPIREND: 
 
 KMKK Art Mozi Celldömölk digitalizált vetítésre való áttérése. 
 
 Előadó: Dummel Ottó 
  
 Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyv melléklete. 
 
  
 HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
 1./ Fehér László polgármester: 
 
 Az Art Mozi digitális vetítésre való átállására benyújtott 
pályázat sajnos nem nyert. A filmforgalmazói gyakorlat az elmúlt 5 évben hatalmas 
változáson ment és megy keresztül. Filmkópia már nem nagyon készül és a filmeket digitális 
úton jutatják el a mozikba. Tehát, ha úgy akarják üzemeltetni a mozit, hogy látogatója is 
legyen, és mivel a városmag rehabilitációs pályázatnak feltétele volt az Art mozi 5 évig való 
üzemeltetése ezért mindenképpen fejleszteni kell. Úgy tervezik, hogy ebben az évben 
bérelnének egy gépet, mellette be fognak adni egy pályázatot, ha nyer a pályázat akkor az 50 
% önerő + a bérleti díjba fog kerülni. Vannak olyan helyzetek, amiből csak előre haladva 
lehet kijönni. Kérte a képviselőket, hogy támogassák az Art mozi digitális rendszerének 
megvalósítását. 
 
 2./ Erdélyi Antal képviselő: 
 
 Úgy gondolja ezt a kötelezettséget vállalni kell, ezért kéri a 
képviselőtársait, hogy támogassák a mozi fejlesztését. 
 
 3./ Söptei Józsefné alpolgármester:  
 
 Kedvező lehetőség a berendezés bérlése. Veszteség csak a 
bérleti díj lesz, és ez a technika már ”3 D” lesz. Kérte a képviselőket, hogy támogassák a mozi 
fejlesztését. 
 
 4./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 
 
 Amikor a mozi épült akkor már ezzel a technikával kellett 
indulni. 
 
 5./ Fehér László polgármester: 
 
 Akkor csak Art mozira lehetett pályázni. Ha akkor nem adnak 
be erre  pályázatot, akkor az egészet 100%-ban az önkormányzatnak kellett volna felvállalni. 
 
 6./ Budai Bernadett képviselő: 
 
 A Bérleti díj lejön a végösszegből? 
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 7./ Fehér László polgármester: 
 
 Nem, ez az összeg csak a bérleti díj. Ha sikeres lesz a pályázat, 
akkor 50 % önerőt kell biztosítani + a bérleti díj és így 7,5 millió Ft-ba fog kerülni és nem 12 
millióba forintba. 
 
 a Képviselő-testület 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal a 
következő határozatot hozta. 
 
 4/2013(I.10.) sz. képviselőtestületi határozat: 
 

 Celldömölk Város Képviselőtestülete feltételes közbeszerzési 
eljárást ír ki az „art” mozi hálózat digitális fejlesztésének 
megvalósítására. 
A Képviselőtestület felkéri a Kemenesaljai Művelődési 
Központot, hogy maximum 1.500e Ft+ÁFA összegben (2013. 
március 1-től várhatóan 2013. december 31-ig) az „art”mozi 
működtetéséhez béreljen olyan instalációt, mely a digitális 
filmforgatás igényeit kielégíti. 
A képviselőtestület egy sikertelen pályázat esetére 
hozzájárulását adja a bérleti szerződés meghosszabbításához, 
amelyhez a szükséges forrást egyrészt a pályázati önerőre 
tervezett összegből, továbbiakban a 2014. évi  költségvetésében 
biztosítja. 
 
Felelős:  Fehér László polgármester 
              Pálné Horváth Mária igazgató 
 
Határidő:  azonnal 
 
 
4./ NAPIREND: 
 
Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 
rendelet módosítása. 
 
Előadó: Farkas Gábor jegyző 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 
 

 A képviselő-testület az előterjesztés alapján 9 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2013.(I.11.) önkormányzati rendelete Celldömölk város 
egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 24/2008.(VII.2.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 
A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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5./ NAPIREND: 
 
Egyebek. 
 
1./ Benkőné Remport Lilla képviselő: 

 
 Az országos médián keresztül lehetett hallani arról, hogy az 
oktatási intézmények állami kézbe történő átadása zökkenőmentesen zajlott le. Tájékoztatni 
szeretné a képviselőtestületet, hogy ez helyileg nem volt olyan zökkenőmentes, illetve a korai 
fejlesztés problémája egyáltalán nincs megoldva. Ez egy nagyon jól bejáratott rendszer volt és 
nagyon jól működött, szeretnék ha folytatása lenne. Január 1-je óta azonban naponta több 
telefonhívást is kap, érdeklődnek a szülők, hogy mikor kezdődik és hol fog történni a korai 
fejlesztés. Szeretné megkérdezni, hogy az átadások során történt-e erre vonatkozóan 
egyeztetés? Sem a dolgozók ügyében sem a gyógytornászok ügyében nem tud felvilágosítást 
adni.  Vagy itt van a vége? Megkéri a Polgármester urat, illetve a jegyző urat, hogy keressék 
meg ezzel a problémával a Járási Oktatási Tankerület vezetőjét és kérjenek felvilágosítást az 
elmondottakkal kapcsolatban. 
 
 2./ Fehér László polgármester: 
 
 A törvényi kötelezettségüknek eleget kellett tenni. Ez a feladat a 
Kistérségi Társuláshoz tartozott, a kistérség december 31-én megszűnt. Így január 1-én ezek a 
feladatok átkerültek a Járási Tankerület vezetőjéhez. Beszámolási kötelezettségük nincs, az 
Önkormányzat csak helyszínt biztosít. 
 
 3./ Farkas Gábor jegyző: 
 
 A képviselő asszony által feltett kérdésre érdemi választ csak a 
tankerület vezetője tud adni. Ígéri, hogy a holnapi nap folyamán fel fogja keresni és 
tolmácsolni fogja a képviselő asszony aggodalmát, és megkéri, hogy adjon tájékoztatást 
önöknek. 
 
 4./ Fehér László polgármester: 
 
 Miután több hozzászólás, kérdés nem volt, megköszönte a 
részvételt és az ülést bezárta.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Farkas Gábor Fehér László 
 jegyző polgármester 
 
  


