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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: I/973-13/2018. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2018. szeptember 12-én 18.30 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal 

Kovács Istvánné termében megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén.  

 

 

Napirendi pontok: 

 

 1./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírására 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

2./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatellátás 

megbízására 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

3./ Javaslat az I. világháború emlékét őrző új emlékmű felállítására 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

4./ Javaslat a Kerékpárosbarát Települési Önkormányzatok Szövetségbe történő 

belépésre 

 Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

5./ Javaslat „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” beruházáshoz indított közbeszerzési 

eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új eljárás lefolytatására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 

6./ Javaslat „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának 

érdekében” beruházáshoz indított közbeszerzési eljárás eredménytelenné 

nyilvánítására és új eljárás lefolytatására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

 
7./ Javaslat a „Polgári Értékek Napja 2018.” rendezvény kiadásainak fedezetét 

biztosító forrás átcsoportosítására 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V,  

 

mely készült 2018. szeptember 12-én 18.30 órai kezdettel Polgáron, a Polgármesteri Hivatal 

Kovács Istvánné termében megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülésén.  

 

Jelen vannak:   Tóth József polgármester 

    Molnár János alpolgármester   

    Czaga János  

    dr. Hatvani Zsolt  

    dr. Faragóné Béres Edit 

    Oláh József 

    Struba József  

    Vincze Attila képviselők.  

  

Igazoltan távol: Béke László képviselő  

 

Részt vett az ülésen: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, Andorkó Mihályné, Csépányiné 

Bartók Margit, Német Máté irodavezetők, Hágen József, Tóth Árpádné, Bíró István 

intézményvezetők, dr. Baranya Györgyné mb. intézményvezető, Makó Sándorné művelődési 

előadó, Molnár Jánosné titkársági előadó, Csőke Vivien jegyzőkönyvvezető. 

 

Tóth József polgármester  

Köszönti a Képviselő-testület tagjait, az ülésen megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítja, 

hogy az ülésen 8 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, ezért a Képviselő-testület ülését 

megnyitja. 

 

Megkérdezi, hogy van-e más napirendre vonatkozó javaslat? 

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő napirendek 

megtárgyalásával, az kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

 

 

1./ napirend 

Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat kiírására  

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 
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92/2018. (IX.12.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  „ Javaslat a Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláspályázat  kiírására” irányuló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1.  A képviselő-testület megállapítja, hogy a  73/2018.(VI.28.) sz.  határozatával  jóváhagyott  

Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői  állásra kiírt pályázata  eredménytelen, és a 2. 

pontban foglaltak alapján új vezetői pályázat kiírásáról dönt. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a  Napsugár Óvoda 

és Bölcsőde óvodavezetői feladatainak ellátására. 

 A munkavégzés helye: 4090  Polgár, Bessenyei út 4-5. sz. 

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A magasabb vezetői megbízás időtartama:   5 év 

Kezdő napja:   2018. december 01. 

Megszűnésének időpontja:          2023. augusztus 15. 

 

Vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért. Teljes 

 jogkörrel  képviseli az intézményt, gyakorolja a munkáltatói jogkört a  köznevelési 

 intézményben foglalkoztatottak felett.  Elvégzi az  irányadó jogszabályokban 

 meghatározott feladatokat. 

 

 Pályázati feltételek:  

 Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – 

a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség, 

 Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

 

 Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 A nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai 

munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, 

 A vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú 

végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség, továbbá nyelvvizsga. 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő  végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)  

Kormányrendeletben meghatározottak alapján. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 A pályázó szakmai önéletrajzát, 

 Az intézmény vezetésére vonatkozó  vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre 

épülő fejlesztési elképzeléseket. 
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A pályázathoz csatolni kell: 

 iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tárgyalását, zárt vagy nyílt 

ülésen kéri,  

 hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2018. október 24. 
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát 

követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 

A pályázat elbírálásának határideje:    2018. november 29. 

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Tóth József polgármester, a 06-52/573-512 

telefonszámon 

A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási 

számot: I/4433-4/2018. Postai cím: Polgár Város Önkormányzata 4090 Polgár, Barankovics 

tér 5. 

 

3. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 

megjelentetéséről:  

- Polgár Város honlapján     2018. szeptember  15-ig 

- a KÖZIÁLLÁS honlapján 2018. szeptember  19-ig 

-   a PolgárTárs helyi lapban  2018. október 10 -ig 

- az Oktatási Közlönyben    (megjelenés szerint)  

 Felelős:     dr.Váliné Antal Mária  címzetes főjegyző                 

 Tóth József polgármester 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a fenntartásában lévő 

magasabb óvodavezető (magasabb vezető) munkakör 

 közalkalmazotti kinevezéssel és vezetői megbízással történő betöltésére. 

 

A vezetői megbízás határozott időre 5 évre: 2018. december  01-től - 2023.  augusztus 15-ig 

szól. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

 

A munkavégzés helye:  Napsugár Óvoda és Bölcsőde  4090 Polgár Bessenyei u. 4-5. sz. 

 

Pályázati feltételek: 

 Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – 

a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség 

 Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  

 Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 

 A nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai 

munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, 

 A vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú 

végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség, továbbá nyelvvizsga. 

 

Vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

 Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért. Teljes 

jogkörrel  képviseli az intézményt, gyakorolja a munkáltatói jogkört a  köznevelési 

intézményben foglalkoztatottak felett.  Elvégzi az  irányadó jogszabályokban meghatározott 

feladatokat. 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő  végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)  

Kormányrendeletben meghatározottak  alapján. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  

 a pályázó szakmai önéletrajzát, 

 az intézmény vezetésére vonatkozó  vezetői programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléseket.  

 

A pályázathoz csatolni kell: 

  iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tárgyalását, zárt vagy nyílt 

ülésen kéri,  

 hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2018.  október 24. 

A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát 

követő ülésén bírálja el a pályázatokat. 

A pályázat elbírálásának határideje:   2018. november 29. 
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Tóth József polgármester, a 06-52/573-512 

telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan, valamint  zárt borítékban A borítékra kérjük 

ráírni „Napsugár Óvoda és Bölcsőde Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosítási számot: I/4433-4/2018.  Postai cím: Polgár Város Önkormányzata 4090 

Polgár, Barankovics tér 5., E-mail cím:  j.toth@polgar.hu    

 

     A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja. 

 

 

2./ napirend 

Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatellátás megbízására 

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

 93/2018. (IX. 12.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta a 

„Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatellátás 

megbízására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi  döntést hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár 

Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával             

dr. Baranya Györgyné intézményvezető helyettest bízza  meg, 2018. 

október 01-től - az intézményvezetői  pályázat eredményes elbírálásáig 

-,  legkésőbb 2018. december 01.-ig.  

 

2. A megbízással egyidőben  dr. Baranya Györgyné illetményét a   

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

(továbbiakban Kjt.) 61. §  f) pontja alapján, a 3. fizetési osztály 

Pedagógus II., Főiskolai végzettség 14. fizetési fokozatának 

megfelelően  az alábbiak szerint állapítja meg:   

Garantált illetménye:     365.400 Ft 

intézményvezető-helyettesi pótléka:     36.540 Ft 

Illetménye összesen:     401.940 Ft 
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3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

közalkalmazotti jogviszonyból eredő szükséges munkáltatói 

intézkedéseket hozza meg. 

 

Határidő:  2018.  október 01. 

Felelős: Tóth József polgármester 

                          dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző   

 

 

 

3./ napirend 

Javaslat az I. világháború emlékét őrző új emlékmű felállítására 

 

Tóth József kiegészítése  

A bizottsági ülésen pontosításra került az előterjesztés 4. bekezdésének utolsó mondata, 

miszerint a projekt megvalósítási ideje: 2019.03.31. 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.   

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

94/2018 (IX. 12) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat az I. világháború emlékét őrző új emlékmű felállítására” 

című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja az I. világháború emlékét őrző új emlékmű 

felállítására szóló pályázat benyújtását.  

 

2./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  

 

3./ A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrész 

összegét maximum 800.000,-Ft-ban határozza meg, amelyet 

a 2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosít. 

  

Felelős:  polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 
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4./ napirend 

Javaslat a Kerékpárosbarát Települési Önkormányzatok Szövetségbe történő belépésre  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.   

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

95/2018. (IX. 12.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Javaslat a Kerékpárosbarát Települési Önkormányzatok 

Szövetségbe történtő belépésre” című előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kifejezi csatlakozási szándékát a Kerékpárosbarát 

Települések Országos Szövetségéhez (KETOSZ), 

felhatalmazza a polgármestert a KETOSZ Belépési 

Szándéknyilatkozat és az Adatlap aláírására; 

 

2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kerékpárosbarát 

Települések Országos Szövetségében (KETOSZ) az 

Önkormányzatot teljes képviseleti jogkörben képviselje; 

 

3./ Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a 

tagsággal járó 3 Ft*lakosszám évi tagdíj megfizetését, azt a 

költségvetésébe betervezi. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 
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5./ napirend 

Javaslat „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” beruházáshoz indított közbeszerzési eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására és új eljárás lefolytatására 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.   

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

96/2018. (IX. 12.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Javaslat „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” beruházáshoz indított 

közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új eljárás 

lefolytatására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az EKR000282952018 azonosító számú 

közbeszerzési eljárást fedezethiány miatt eredménytelenné 

nyilvánítja. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja az „Építsünk jövőt gyermekeinknek!” című 

beruházásra vonatkozó új közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívását az előterjesztés melléklete szerint. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

6./ napirend 

Javaslat „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében” 

beruházáshoz indított közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új eljárás 

lefolytatására  

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.   

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  
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Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

97/2018. (IX. 12.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a Javaslat „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők 

piacra jutásának érdekében” beruházáshoz indított közbeszerzési 

eljárás eredménytelenné nyilvánítására és új eljárás lefolytatására 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az EKR000305882018 azonosító számú 

közbeszerzési eljárást fedezethiány miatt eredménytelenné 

nyilvánítja. 

 

2. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

jóváhagyja az „A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi 

termelők piacra jutásának érdekében” című beruházásra 

vonatkozó új közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az 

előterjesztés melléklete szerint. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 

 

7./ napirend 

Javaslat a „Polgári Értékek Napja 2018.” rendezvény kiadásainak fedezetét biztosító forrás 

átcsoportosítására 

 

Vincze Attila  

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.   

 

Struba József 

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 

Kérdések, válaszok 

 

Vélemény, javaslat  

 

Tóth József  

Mivel az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem volt kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kézfeltartással szavazza meg.        

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással 

ellenszavazat nélkül elfogadta. A szavazásban 8 fő vett részt. 

 

 



11 

 

 

98/2018. (IX.12.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a „Polgári Értékek Napja 2018.” rendezvény kiadásainak fedezetét 

biztosító forrás átcsoportosítására irányuló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület a „25 éves a város” rendezvénysorozat 

keretében a „Polgári Értékek Napja” rendezvény 

megszervezéséhez a város 2018. évi általános tartaléka 

terhére 893.000 Ft összegű előirányzatot biztosít az Ady 

Endre Művelődési Központ és Könyvtár részére.  

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az előirányzat módosítás átvezetéséről a 

soron következő költségvetési rendelet módosításkor.  

 

Határidő: értelemszerűen  

     Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

Mivel több napirendre vonatkozó hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a Képviselő-

testület ülését bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

polgármester        címzetes főjegyző 


