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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. október 10-én 16,00
órai kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád, Szirtes
Balázs képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő
Attila alpolgármester.
Tanácskozási joggal meghívott: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző,
Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati szakreferens, Koma Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Böröcz József és Szirtes Balázs képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Járások kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Egyéb ügyek
Novák Ferenc: Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirend megtárgyalását.
2/1/ A Hotel Damona parkoló használati megállapodása ügyében hozott 277/2012.
(IX.13.) számú határozat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
Képviselőtestület a napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy elsőként a 2/1. számu napirend kerüljön megtárgyalásra.
Képviselőtestület az ügyrendi javaslattal egyhangúan egyetértett.

Napirendek tárgyalása:

1/ A Hotel Damona parkoló használati megállapodása ügyében hozott 277/2012. (IX.13.)
számú határozat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Novák Ferenc: A bankkal történt egyeztetés és vállalások érdekében kérték a szerződés
megkötésének módosítását október 15. napjával.
Szavazásra teszi fel október 15-től a parkoló kizárólagos igénybevételére vonatkozó
megállapodás módosítását az előterjesztésnek megfelelően. A határozat többi pontja
változatlan marad.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 306/2012. (X.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 277/2012. (IX.13.) számú határozata 1. pontjában a szerződés megkötésének kezdő
időpontját 2012. október 15. napra módosítja az alábbiak szerint:

-

„1/ A 15/1998. (VII.28.) számú rendelete 8/A. §. /2/ bekezdése alapján a Képviselőtestület
egyetért azzal, hogy a 261/36 és 261/34 hrsz-on található önkormányzati parkolókból 115 db
parkolót a ZK Hotel Szállodaipari Kft. (8749 Zalakaros, Termál u. 7.) kizárólagos használattal
bérelje 2012. október 15. napjától kezdődően, figyelemmel a rendeleti előírásokra az alábbi
feltételekkel:
a szerződés megkötésének kezdő időpontja 2012. október 15., időtartama határozatlan
idejű, figyelemmel a 15/1998 (VII.28) számú helyi rendeletben ( továbbiakban: rendelet
)foglaltakra
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2/ A határozat többi pontja változatlan marad.
3/ Felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont figyelembevételével szerződés aláírására.
Határidő: 2012. október 14.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

2/ Járások kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Alkupozícióban vagyunk-e, vagy amit a Kormányhivatal kér teljesíteni kell-e?
Czirákiné Pakulár Judit: Féligazság, részletesebb tájékoztatást kér. Héder Miklós neve ismert,
ő illetékes a megállapodás meghozatalában. Telefonon beszélt vele, megkérdezte milyen
alkupozícióban van az önkormányzat. Azt mondta, hogy több kérdésben törekszenek a
megállapodás vonatkozásában. A végsőkig van lehetőség, a határozathozatal után is. A
képviselőtestület döntésben a végső állapot tükröződjön, itt történjen megállapodás, ha lehet
később ne, de addig bármi lehet, személyi ügyekben is, alkupozícióban vagyunk, nem az
épületről beszél.
Az anyagok az átadás-átvételre vonatkozóan kiküldésre kerültek. Héder Miklós azt mondta,
hogy a megállapodás első része részletes és kevésbé releváns rész, érdemes elfogadni. A
megállapodás mellékleteit részleteiben tárgyalja a testület, ez a fontos, amit el kell fogadni.
Kiemelte, hogy testületi hatáskör, hogy az épületre és személyekre vonatkozó dolgokat el kell
fogadni.
A polgármester véleménye, hogy a hivatalvezető felelőssége a személyi kérdések eldöntése.
Héder Miklós véleménye, hogy testület mondja rá az áment. Az 5. számu mellékletben, amit
üresen kaptak meg, 9 főt kívánunk átadni a járásnak, más információ nincs benne. Fél
tájékoztatást kapott a képviselőtestület, azt is el kell fogadni. Az 5. számu melléklet szerint
munkakörhöz kapcsolódnak nevek, a munkaviszony jellege, beosztás, munkakör,
foglalkoztatás időtartama, amit nekünk jóvá kell hagyni, mivel a megállapodásban be lesz
csatolva.
Ilyen megállapodást kíván aláírni a polgármester?
Novák Ferenc: A kormánymegbízott dönti el Zalakaros vonatkozásában, ha a polgármester
nem kap felhatalmazást.
Státusok mennyiségéről kell szólni, nem a képviselőtestület döntötte el, hogy az adott
pozíciókra milyen embereket vesznek fel. Nem kell minden személyre vonatkozóan külön
dönteni, hanem státuszokra vonatkozóan.
Dr Józsa Zsanett: Héder Miklós a létszámadatokat meghatározta, az ő elmondása alapján
készítették el a megállapodást, és mellékleteket. Felhívta a figyelmet, hogy az 5/1. számu
melléklet, amely valóban a neveket, képesítési előírásokat tartalmazza, ezeket ne hozzuk a
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testület elé, nem ez kell, hogy a megállapodásnak a vita tárgya legyen. Ugyanazzal a
személlyel beszéltünk, nem felkészületlenül érkezik az ülésre. Ha ezt egyeztették és ez az
elvárás, akkor a neveket ne tegyük ide, a mellékletet kell behozni, az 1. sz. mellékletet.
Nagykanizsával is egyeztettünk. Vannak mellékletek, amelyek O-ásak, azokat töröljük is,
mert a Kormányrendelet adja a mintát. Az eljárás felgyorsult, napi szinten újabb
információkat kapunk. Elvárás, hogy a polgármester felhatalmazást kapjon, és a megállapodás
egyéb formát hogy kell kitölteni. Képviselőtestületi ülés előtt jelezte Héder úrnak, mivel a
képviselőtestület kíváncsi rá, és azt mondta, hogy nem kell az 5/1. sz. táblát képviselőtestület
elé hozni. A név szerinti szavazás sem szabad, hogy erről szóljon. Személyi kérdésekben a
jogszabályhelyek néha nem azt mondják ki, amit a jogalkotó akar. Egyeztettünk mi a
lehetőségük azoknak az embereknek, akik neve felmerült, ugyanazon törvényre hivatkoztak,
amit én is kikerestem, Az ülés és téma fontosságára tekintettel még egyszer rákérdeztem. 5ször ugyanazt mondta, ma is, mást nem tud mondani.
Szirtes Balázs: A képviselőtestület csak a státuszokra ad felhatalmazást, az adatok közlésére
nem. Szeretnének tájékoztatást kapni, csak 3-an nem tudnak a nevekről, a többiek tudják, a
tőle balra ülők mindent tudnak. El van rekesztve az információ tudomása szerint. Az egész
város tudja már a neveket.
Dr Józsa Zsanett: A képviselőnek igaza van, de én hivatalosan egyik képviselőt sem
tájékoztattam a nevekről, most is egyeztetés alatt állnak a nevek és státuszok.
Szirtes Balázs: Ülés után beszéljük meg.
Dr Józsa Zsanett: Nem. Személyeskedni nem kell, feladat van, amit nekünk végre kell hajtani.
Lehet bizonyos témákról beszélni, de zárt ülés témája. Ha polgármester elrendeli a zárt ülést,
ott lehet beszélni egyéb más kérdésekről, nem nyílt ülésen.
Novák Ferenc: 7 személyről van szó és 2 státusz átadásáról.
Czirákiné Pakulár Judit: Kéri, hogy maximálisan szakmai alapú és zalakarosi érdekű döntések
szülessenek, zalakarosi lakosok érdekeit figyelembe véve, megfelelő előkésztettséggel.
Felhívja a figyelmet, a 9 státusz, ami megadásra került, két dologra vonatkozóan. Az átvett
feladatokra és funkcionális feladatokra, pl. okmányiroda, a személyeket adni kell, a 4 főt, ez
egyértelmű, az összes többi vita kérdése, a funkcionális személyzeti, humán, pénzügyi és
szociális területről, ápolási díjra, szociális járadékra, és időskorúak járadékra vonatkozik,
nálunk 10 volt, a feladatokkal arányos számu köztisztviselőt kívánnak elvonni. Nálunk
szociális feladatra el kívánnak vonni 1,5 személyt? A másik személy nem teljesen szociális
feladattal foglalkozik. Zalakarosi lakosú, évek évtizedek óta Zalakarosban és a polgármesteri
hivatalban dolgozó személyekről van szó, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás. Fél
információkkal rendelkeznek és nem kaptak korrekt tájékoztatást, feltételezéseik vannak csak
róla.
Deutschné Lang Erika: Egyéni érdekeket és települési érdekeket feszeget Czirákiné.
Magyarország állampolgárai és Zalakaros érdeke, hogy az ügyek intézése javuljon, feladat,
hogy meggyorsítsuk ezeket, ezért felhatalmazás kell a megállapodás aláírására.
Novák Ferenc: A hivatal vezetője átgondolta és támogatta a szakmaiságot, feladatkörök
megállapítása történt, a jegyző jól átlátja.
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Szirtes Balázs: Nem szeretne a szakmai munkába belefolyni, nem szeretne felülbírálni, de a
szerződéshez szavazat adása érdekében korrekt tájékoztatást kér. Az 5. számu melléklet,
amely a foglalkoztatottak adatait tartalmazza, biankó, nem áll módjában megszavazni. Mit
kell megszavazni? De úgy tűnik, nincs is szükség erre. Nem akar senkiért lobbizni, olyan
döntés született eddig is, ami a hivatal további munkáját alátámasztja. A szakemberek itt
maradnak, akikre polgármester és jegyző számit. Korrekt tájékoztatást kér.
Novák Ferenc: Zárt ülés keretében tud tájékoztatást adni a képviselők számára.
Czirákiné Pakulár Judit: Nem tartja szakmailag megalapozottnak az előterjesztést
részinformációk ismeretében. Visszautasítja, hogy egyéni érdekeket véd, városi érdekeket és
alapelveket véd, az ügyintézés gyorsasága pontosan hogy sérül. Kapnának mellé szervezeti
ábrát, hogy a megmaradó feladatokat hogy és kivel fogják átlátni, nem lesz megfelelő
emberállománya a hivatalnak ezeknek az embereknek az elküldésével, ki fogja ellátni az ipari,
kereskedelmi, szálláshely feladatokat, nem lesz köztisztviselői állománya. Érzelmi és nem
szakmai alapon kerültek az emberek kiválasztása, akiknek mennie kell.
Novák Ferenc: Sablon, amely mindenki számára kötelező, az előterjesztés nem hibás,
törvényi rendelkezés alapján született. Személyi kérdéseket feszegette a képviselő asszony.
Dr Józsa Zsanett: Kompletten kell látni az egészet. Zalakarosra vonatkozóan személyek
nélkül elmondja. Lényeg a következő. A Kormányhivatal kérését nekünk teljesíteni kellett, az
adatok képesítési előírásokra és egyéb dolgokra irányultak, közszolgálati ellenőrzést is
kaptak, amelynek lényege, betekintési nyilatkozattal a Kormányhivatal ügyintézője betekintett
az aktákba, megnézte ki milyen munkakörben van. A járási biztos asszony mikor jött, 9
státuszt kért. Konkrét gyámhivatali és okmányirodai feladatokra gondoltak, mivel a járási
hivatalhoz fognak tartozni. Ezen felül nem gondoltunk arra, hogy plusz embereket át kell
adni, nem tudták előre, nem készülhettek fel. Feladatokra lebontva kibogarászta, hogy mely
feladatok maradnak és melyek kerülnek át a járási hivatalba.
Helyhez kötött feladatok, nem viszik el tőlünk amit képviselő asszony mondott, hogy milyen
feladatok maradnak. Arról is van gondolom képviselő asszonynak információja. A
költségvetési törvény-tervezet bonyolult számítási mechanizmus alapján tartalmazza, hogy a
településeken mennyi létszámot finanszíroznak. Zalakaroson 13-16 főig, Zalakaroson 15 fő
előreláthatólag, ha csak egy település kíván csatlakozni, akkor más létszámról beszélhetünk,
de ha még 3 település becsatlakozik hozzánk, az befolyásolja, hogy az itt maradó feladatokat
15 vagy 20 emberrel lehet ellátni. Az itt maradó feladatok mellett azt is megkérdezték, hogy
hány felső és középfokú végzettségűvel rendelkezik a hivatal. Több a középfokú végzettségű
dolgozó, az itt maradó feladatoknál ezt is figyelembe kell venni, maradjon itt is olyan, aki
képzettségénél fogva ellátja a feladatokat. Nem csak szociális és gyámhivatali feladatokat
ellátó kollégát, hanem jogi feladatokat ellátó kollégát is átvettek, a felsőfokú kollégák száma
így is lecsökken. Azért maradt a hivatalban jogi és felsőfokú végzettségű, megfelelő
képzettségű személy, aki a megmaradt feladatokat el tudja látni. A 2013. évi költségvetés
elfogadása után meg tudjuk mondani, hogy mennyi az elismert létszám. 35,5 létszámmal van
a hivatal, 3,5 üres álláshely van, a nyugdíjas álláshelyeket nem tölthetjük be. Ebből 9 főt
elvisznek, így még mindig 25 fős a hivatal, és 15 fő az elismert létszám. A testület dönti el,
hogy a szervezeti felépítését hogy szavazza meg január 1-től, hogy 15 főt finanszíroz, és 10
főt leépít. A testület döntési jogköre a létszám meghatározása, kik azok akik tovább
folytathatják tevékenységüket, vagy racionális átszervezéssel, ami nemcsak a polgármesteri
hivatalt, hanem egyéb intézményt is érinti a városban, ha ki tud találni és elfogadni, a testület
kompetenciája. Ehhez a megállapodáshoz ez még nem tartozik.
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Ha a Kormány elfogadja a 15 fős létszámot, akkor tudna dönteni. Az itt maradó kollégák az
eddigi feladataik mellett több feladatot kell hogy vállaljanak.
Novák Ferenc: Nem csak a közös hivatalok szerepe, hanem kistérségi szerepvállalás is. A
kistérségi feladatok ellátásában milyen szerepet vállalunk, október 25-én választ kell adnunk.
Átalakul a kistérségi szervezet is, végig kell gondolni pénzügyi vonalon, és a hivatalunk
embereket alkalmaz ezen feladatok ellátására, ez is módosító tényező.
Dr Józsa Zsanett: A járás státusokban gondolkodik, mögötte ott az ember is, nem vagyunk
szívtelenek, a járás azokat szeretné, akik kvalifikáltak, mi sem szeretnénk, hogy teljesen
végzettség és képesítés nélkül maradjon a hivatal, ez a kettő elv csap össze ilyen döntés
meghozatalához, mindenki a lehető legjobb döntés meghozatalára törekszik. Itt nyílt ülésen
csak státuszról beszélhetünk, konkrét személyek sorsáról zárt ülésen tegyük meg, a zárt ülés
határozatáról bizonyos határokig tájékoztatjuk a lakosságot. A megállapodás aláírásában
vannak személyek, de a jogszabályban biztosított egyéb jogaival hogy él az adott személy,
abba nincs beleszólásuk.
Novák Ferenc: Nagy módosulások lehetnek a közös hivatalok és kistérségi szerepvállalás
vonatkozásában, be fog következni, hogy nem lesz mindenkinek munkahelye, a feladatokat
újra osztani kell. De lehet, hogy több lesz a dolgozó. Akik a járáshoz átkerültek, az magasabb
igazgatási szintet jelent, az kormánytisztviselő lesz, a szakmai előrelépés fennáll számukra. A
járási hivatalban az érintettek közül lehet, hogy Zalakaroson fognak dolgozni. Szereposztás és
szerepvállalás, ez nem büntetés és esélymegvonás bárki számára.
Kötő Attila: A Kormányablak nyitása mire várható, hány munkaerő fog dolgozni ott?
Polgármester célzott rá, hogy a második kör lesz fájdalmasabb.
Dr Józsa Zsanett: Elvileg január 1-től működik a Kormányablak, elméletileg 4 fős lesz,
Zalakaroson szeretnénk, hogy helyiek legyenek a 4 fő, hogy ne kelljen költségtérítést fizetni.
Ezt a feladatot el tudnánk látni.
A gyakorlat, a minisztériumból voltak itt, felmérték a helyszint, az épület nyugati szárnya
adna otthont a Kormányablakoknak. Átalakításokkal nem keresték meg a hivatalt. A
megállapodás lesz az alapja, hogy január 31-ig külön megállapodást kell köti, hogy az épület
használatához milyen módon járulnak hozzá, ezt követően a megállapodás aláírását követően
fognak megkeresni, hogy bővítik-e Kormányablakká, vagy julius 1-től, vagy julius 31-től fog
ez megtörténni. Bővebbet nem tudnak erről.
Novák Ferenc: Zalakaroson át kell alakítani a Ny-i szárnyát a földszintnek, Zalakaroson az
első negyedévben nem fog működni, csak későbbi időpontban.
Marton Tamás: A 4 embert átadjuk a Kormányhivatalnak, és a megmaradó 3 főt. A hivatal el
tudja látni a feladatát? Ki meri jelenteni, hogy a mínusz 3 fővel is meg tudja oldani a
feladatellátást, hogy nem romlik az ügyintézés minősége, nem hosszabbodnak a határidők?
Dr Józsa Zsanett: Vezetőként ki kell jelentenie, feladata hogy ne romoljon az ügyintézés
színvonala, akik itt maradnak, teljes odaadással teljesítik a feladatot. Január 1-i állapotról van
szó, a hivatal létszáma 15 fő lesz várhatóan.
Végzett számítást, a 35,5 létszámból leveszi a 3,5 főt, az 32 fő, ebből leveszi mennyi a helyi
és mennyi a vidéki. Nem a helyi kollégák száműzetéséről van szó. Akit át vesz a hivatal, 2
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üres, ebből 2 helyi, a többi vidéki. Nem lesz egyszerű, hogy az itt maradó létszám közül ki az,
aki megfelel az előírásoknak végzettsége és képzettsége miatt, de az is fontos, hogy a
helyieknek munkát adjunk. Azon lesz, hogy ezt a feladatot teljesíteni tudják.
Czirákiné Pakulár Judit: Az eredeti kérdése is ez volt, most is. 7 státusz megy, arról
beszélünk, aki nem zalakarosi lakos, és 2 zalakarosi lakos. Ezekkel kapcsolatban fennáll
annak a lehetősége, hogy hasonló végzettségű, kvalifikáltságu nem zalakarosi lakos menjen,
akkor miért nem élvez előnyt a zalakarosi lakos. A szakmaiságot figyelembe véve és
költségeket miért zalakarosi lakosokat küldünk el, a szociális terület személyes kapcsolatot
jelent.
Dr Józsa Zsanett: A képesítési előírásokat figyelembe véve szociális ügyintéző 1 fő volt, aki
kifejezetten szociális feladatot végzett. Hasonló kvalitású másik személy valóban még egy
kollégának van, aki szintén helyi. Van egy kolléga, akinek felsőfokú végzettsége van, ő a
járásban fog dolgozni, a jogi szakreferens, a járási feladatokhoz került át. Hatósági igazgatási
ügyintézőt keresnek. A szakmai létszám 9 fő, a mai napon is egyeztettek, 1 kolléga
funkcionális létszámba fog átkerülni. Ily módon nehéz a döntés, a járás nem kért pénzügyi
végzettségű kollégát, akik szóba jöhettek volna feladat és munkakör szerint a járási feladat
ellátására. A két üres létszámra építéshatósági kollégák lettek megjelölve, de a járási
hivatalnak külön szakigazgatási szerve lesz az építésfelügyeleti hivatal, átkerülnek oda egyes
építéshatósági feladatok. Héder Miklós úr tájékoztatott, hogy az építésfelügyeleti hivatalt és
az építéshatóságot egyelőre külön kezelik, nem biztos, hogy a 9 fő 9 fő státusz. Ismételten
közölni kellett, hogy bizonytalan ideig a hivatalban folytatják a munkát, ezt vezetőként nehéz
elmondani, és meghozni ilyen döntést, hogy felkészül arra, hogy megy, utána nem megy, és
ismét megy, mert ez most van kialakulóban. Végzettséget és felkészültséget néztek, nem
neveket.
Novák Ferenc: Elküldést mondott képviselő asszony, de ez munkahelyet jelent számukra, az
komoly döntések sora, amikor átszervezik a hivatalt és a többi fennmaradó státuszhoz nem
lesz forrás, ez elméleti dolog. Az elküldés azt jelenti, hogy nem lesz munkahelye, az
érintetteknek viszont van.
Böröcz József: Az lesz nehéz feladat, amikor 9-10 embertől el kell válni, az hogy a kanizsai
hivatalban dolgozik, az egy dolog, de ha el kell bocsátani, az lesz a nehéz feladat.
Novák Ferenc: Zárt ülés keretében tájékoztatást ad a listáról a képviselők kívánságára.
Javasolja, hogy a napirend további tárgyalására zárt ülés keretében kerüljön sor, figyelemmel
az Ötv. 12. §. (4) a./ pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a napirend zárt ülés keretében történő folytatását.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 307/2012. (X.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a
Járások kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírása
című napirend zárt ülés keretében történő továbbtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) a./
pontjában foglaltakra.

Novák Ferenc: 16,54 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

Novák Ferenc: 17,20 órakor bejelenti, hogy a képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

Ismerteti a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 308/2012. (X.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. Törvény 2. § /1/ és /2/ bekezdései szerint, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) számú Kormányrendeletben előírtak alapján
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Zala Megyei Kormányhivatallal megállapodást írjon
alá a Nagykanizsai Járáshoz átkerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító,
önkormányzati tulajdonban lévő ingó- és ingatlan, továbbá vagyoni értékű jog Magyar Állam
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általi ingyenes használati jogcíméhez, valamint az átvételre kerülő államigazgatási feladatokat
ellátó köztisztviselők és munkavállalók álláshelyeinek számáról, továbbá a felek jogainak és
kötelezettségeinek rögzítéséhez.
Határidő: 2012. október 12.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszöni a részvételt, 17,25 órakor bejelenti,
hogy a Képviselőtestület ülése véget ért.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Böröcz József
Jkv.hitelesitő

Szirtes Balázs
Jkv.hitelesitő
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