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A testrileti i.il6s napirendi pontiai;

R6szesed6s megszerz6se azEszakmagyarorsz5gi RegionSlis Vizm[ivek Zrt,-ben.
Ea.: StefSn tlszlo polgdrmester

BM EU oner6 oner6 alap onr6sz l0Oo/o-os t5mogatds5ra beny[rjtando pSlylzatj6vShagy5sa.
Ea.: Stef5n L6szl6 polgdrmester

InditvSnyo( iavaslatok
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JEGYZ6KONYV

K6sziilt: SajSkazaKozs6gi Onkorm6nyzat k6pviselcj-testtilet enek2013. szeptember 27 .

napjhn megtartott rendkivi.ili iil6ser6l

Az iil6s helye: Radv6nszky B6la Kultirrh6z 6s Konwt6r

Jelen vannak: Stefan Lhszlo
Hegedrisn6 P etkovics Katalin
Izso Pii
Kis K6roly
ifi.Srirossy S6ndor
Solt6sz Lajosn6

Tanricskozfsi iossal r6szt vett az iil6sen:

polgdrmester
telepiil6si k6pviselcl
telepiil6s k6pviselS
telepril6si k6pviselci
telepiil6si k6pviselci
telepi.il6s k6pviselo

T6th Abel jegyz(5

Gacsal Lhszlo bizottshgi tag

Stefrin L:iszl6 polsdrmester tisztelettel koszonti az iil6sen megjelenteket, meg6ll apitja,hogy
a k6pviselo-testi.ilet hatttrozatkepes, mivel a tcirv6nyesen megv6lasztott 7 f6 k6pviselcibcil 6 fti
jelen van. Javaslatot tesz Solt6sz Lajosn1 es Izs6 P6l telepiil6si k6pviselSk jegyzlkonyv
hitelesitcjnek torl6nci kijeloles6re, megk6rdezi 6ket, vdllaljak-e a jegyzdkiinyv hitelesii6i
megbizhst?

Solt6sz Laiosn6 6s Izsri Pril telepiil6si k6pvisel6k kijelentik, rnegbiz6suk eset6n vallaljilk a
feladatot.

Stefiin Ldszki polgfrmester megkeri a jelenl6v6ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rlenek_e
Solt6sz Lajosn6 telepiil6si k6pviselci jegyz(5kiinyx hitelesitcj megbizdstlal?

Solt6sz Laiosn6 teleptil6si kdpvisel6 6rintetts6get jelent be, kozli, nem vesz reszt a
szavazilsban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 fci nem szavazott szavazattal Solt6sz Lajosn6 telepiil6si
k6pvis elcit j e gy z6konyv hitel es it6nek kij el o li.

Steffn L{szl6 polgtrmester megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzanak arr6l, hogy egyet6rtenek-e
rzs o P il tel epi.il 6 si k6pvi s el ci j e gy z6kiinw hi tel e s it 6 me gbiz 6s 6v al?

Izsri P:il telepiil6si k6pvisel6 6rintetts6get jelent be, kijelenti, nem vesz r6szt a szavaz1sban.

A k6pvisel6-testiilet 5 igen, 1 fd nem szavazott szavazattal lzso Pii teleptil6si k6pviselcit
j egyz6konyv hitelesitcinek kU eloli.



Stefiin Lriszki polgfrmester ismerleti a napirendi pontokat, megk6rdezi, van-e valakinek
tovdbbi kieg6szit6se, javaslata a napirendi pontokkal kapcsolatosan? Meg6llapitj a, Iov1bbi
javaslat, kieg6szit6s az iJles napirendi pontjaival kapcsolatosan nem hangzott el. Javaslatot
tesz a napirendi pontok elfogad6s6ra. Megk6ri a k6pvisel6ket, szavazzinak az ismertetett
napirend elfogad6s6r6l. Meg6llapitja, a szavazilskor 6 f6 k6pvisel6 van jelen.

A k6pvisel6-testtilet 6 igen szavazattal az alhbbinapirendet hagyja jov6:

eznek a
megtf rsvalt napirendi pontokkal:

1. Rdszesed6s megszerzlse azEszakrnagyarorszitgiRegion6lis Vfzmrivek Zrt.-ben.
Ea.: Steffn L{szl6 polgfrmester

2. BM EU oner6 ciner6 alap onr6sz 100%-os thmogaLdsfra benyrijtando p|lyhzat jovdhagyfusa.
Ea.: Stefr[n L6szI6 polgdrmester

Inditv6nyok, j avaslatok

l.napirendi pont megtdrgyaLisa

Stefrin Lriszkf nolsfrmester elmondja, az ir6sbeli eloterjeszt6st mindenki megkapta,
megk6rdezi, van-e valakinek tov5bbi k6rd6se, javaslata, kiegeszit6se az irhsos anyaggal
kapcs-olatosan? Meg6llapitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nemhangzott el. l,,tegk6ri a
k6pvisel6ket, szavazzanak ahathrozatijavaslat elfogad6silr6l. Meg6llapitja, a szavazilskor 6
fd k6pviselci van jelen.

A k6pvi s el 6 - te s tiil et 6 i g en szav azattal az al 6bbi hatir o zatot ho zta:

za - testiile 13. (rx.27
zata on{lis V ZRt. -Denv
megszerz6s6vel kapcsolatosan

Tfrgv: Eszalmagyarorszhgi Region6lis Vizmiivek ZFtt. - ben tags6gi jogot megtestesitci
r 6szv 6ny me gvds 6rl iis a

|ajokaza Kozs6g 6nkorm6nyzathnak k6pvisel6 testiilete sztnd,lkii fejezi ki az ERV
Eszakntagyarorszitgi Region6lis Yizmiivek ZRt.-ben va16 r6szesed6s megsz eruEslre egy darab
tagshgi jogot megtestesitS ,, A " tipusir rlszveny megvtshrlitsSval a Magyar Nemzeti
Yagyonkezel6 zRt.-tdl 10. 000,- Ft n6v6rt6ken. 28. 500.- Ft v6ter6ron.

Az izemeltet6si szerzSdls bSrmely okb6l tort6n6 megsztin6se eset6re az dnkorm finyzat
v6teli/visszavris6rl6si jogot engedlIyez aMagyar A[am r6sz6re megszerzeskori 6rt6ken.

Az onkormhnyzatviilalja,hogy az ERV ZRt.-vel kotott izemeltetlsi szerzddlshatillva alatt
r6szv6nyet semmilyen jogcimen nem idegeniti el.



A K6pviselcj testtilet felhatalmazza a polgirmestert az ad,tnv1teli- 6s a v6teli/visszav6s6rl6sijogot alapit6 szerz6d6s megkot6s6re. A K6pviselci-testrilet a vetelhr fed,ezetet a
kolts6gvet6sbcil bizto sitj a.

Hatirid,6: azonnal

Felel6s : S tef6n Lilszlo polg6rmester

Stefiin Lr{szl6 polgfrmester elmondja, amint azt az irdsos anyagban is olvashatt1k a
k6pviselcik a szennyvizberuhdzhs kapcs6n van lehetcjseg p6ly6zatoi benyrijtani 100%-os
onerci t6mogatds elnyer6s6re. Ezzel egyidejrileg az eddig elnyert onr6szre beadott pfttyftzatot
vissza kell vonni. Megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rd6se, javaslata, kieg€szit6se az
elhangzottakkal kapcsolatosan? Megfilapitja, tovribbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem
hangzott el. Megk6ri a k6pviselciket, szavazzanak az elhangzott javaslat elfogad6s6r6l.
Meg6llapitj q a szav az6skor 6 ft k6pvisel6 van j el en.

A k6 pvi s e I 6 - t e s tii I et 6 i gen szav azattar az alibb r hatir o z atot ho zta:

ikazaK isel6 - t 03 / 201 atfr
er6 Pi riit:isa- 0-201

Trirev: EU dnercj pilyhzat benyirjtrlsa-KEoP-1 .2.0lBl10-2010-0054 sz. Sajokaza kozs6g
szennyv izelvez et6s - 6s ti sztit6s elnevez6sti p ily Lzattal kap cs o I ato s an

A Saj6kaza Kozs6g dnkorm6nyzata pilyiratol kiv6n benyrijtani a I9|2OI3 (V.22.) BM
rendelet alapjhn ,,Sajokaza kozs6g szennyvizelvezetls es _.tisztitfts" cimri, KEOP-1 .2.018110-
2010-0054 azonosit6 szitmiprojekt EU Onerci alapb6ltort6nci t6mogatds elnyer6s6re.

A p 6ly ino me gnev ez6s e : S aj 6kaz a Kciz s 6 g 6nkorm6ny zata

Atetvezett fejleszt6s pontos megnevezdse: ,,saj6kazakozseg szennyvizelvezet6s 6s -tisztit6s,,

Atitmogathsi szeru6des alapjiln atftmogatott fejleszt6s osszkolts6ge: 845. 7g7.280,-Ft

Vissza nem t6ritend6 t6mogaths: 706. 3lg. 422,-Ft

Saj6t ero: 139. 417 .858,- Ft

Pdenz

2012. dv 2013.6v 2014. dv Osszesen

TSmogatott Beruh6z6si koltsdg
(nett6)

26.221.000
Ft

251. 109.924Ft 568. 466.356
Ft

845. 197 .280 Ft

KEOP T6mogat6s (nett6,
t6mogat6si intenzit6s
83.509304%)

21 896 975Ft 209 700 150 Ft 474 722 297 Ft 706 319 422Ft



Saj6t forr6s (nett6) 4 324 025 Ft 41 409 774Ft 93 144 059 Ft 139 477 B5B Ft
Sajdt forr6sb6l EU cine16 alap (100%) 4 324 025 Ft 41 409 774Ft 93 744 059 Ft 139 471 858 Ft

A saj6t forrds biztosit6sdnak m6dja: 1912013. (V.22.) BM rendelet 6. g 5) bekezd6se alapj6n
a p6'ly6zat 100%-os onr6sz6t a BM EU oner6 alap p6lyhzatb6l kivrlnj a fed,ezni a Saj6iaza
Kdzs6g Onkorm6nyzata.

A k6pvisel6-testiilet megbizza a polg6rmestert 6s a jegyzlt az 2013. evi EU Oner6 alap
y}IyXzat elk6szit6s6vel 6s benyirjtfsilval, ezzel egyidejrileg a2012.6vben benyrijtott 6s elnyert
EU Onerci Alap p|lyazat visszavon6s6val.

Felel6s : Stef6n LdszIo pol gdrmester

Hatririd6: azonnal, illetve 6rtelem szerint

Indftvrinvok. iavaslatok megtfrgvaldsa

TrirsY: A 2013. evi Id6sek Napj6nak megrendez6s6r6l hozott 9112013. (IX.17.) hatirozat
kiegeszitesercil

SajokazaKozs6g 6nkorm6nyzathnakk6pviselci testrilete rigy dontott, hogy a2013.6vi Idcjsek
Napjrlnak megrendez6s6rcil hozott 9112013. (IX.17.) hatfrozatot az alttbbiak szerint esesziti
l.i.Nl-

,,4 2013, 10. 07. napj|n megrendez6sre kertilci Idcisek Napj6ra meghivott, de meg nem jelent
70 ev feletti lakosok szftmira az 6nkormfnyzat 500 Ft 6rt6kben ajanOetot v6s6rol."

Hathrid,6z 2013. 1 0. 07.
Felel6s : Stef6n Llszlo polgfrmester

J uhfsz Lhszlone Intezmlnyv ezeto

Stefiin Lfszl6 polgdrmester tftjekoztatja a k6pviselci testtiletet, hogy a nemzeti
koznevel6srll szolo torv6ny rendelkezik arr61, hogy a helyi iskoliiban intezmdnyi tan6csot
kell l6trehozn| A k6pviselci-testiiletnek egy fdt delegrllni kell, 5 javasolja T6th Abel jegyz6
urat, megkerdezi, van-e valakinek tov6bbi k6rdese, javaslata, kieg6szit6s e az elhangzottal<kal
kapcsolatosan? Meg6llapitja, tovrlbbi k6rd6s, javaslat, kieg6szit6s nem hangzott el. Megk6ri a
k6pvisel6ket, szavazzanak az elhangzottjavaslat elfogadisdr6l. Megrlllapitja, a szavaztskor 6
fd k6pvisel6 van jelen.

A k6 pvi s e I 6 - te s tii I et 6 i g en szav az attal az al 6bb i hatfr o zatot ho zta:

4



Tfrev: sajokazai Balassi B6lint Altal6nos Iskola intezmenyi tanircstba delegrllt
onkorm 6nyz ati me gv dlasztfus 6r ol

Sajokaza Kcizs6g Onkorm6nyzathnak k6pvisel6 testiilete. irgy dontott, hogy a Saj6kazai
Balassi B5lint Altaliinos Iskola int6zm6nyitanhcsilbarotn AUetl egyz1t a'degiiia.

Hatririd6: 2013.1 0. 1 5.
X'elel6s: T6th Abel jegyzl

inek tovribbi k6rd6se, javaslata,
apitja, tov6bbi k6rd6s, javaslat,
a.

Kmf.



El6terjeszt6s

Tdrgy: ERV. Eszakmagyarorgz5gi Region6lis Vizmrivek r6szesed6s megszerz6se

T i sztelt Ke pv i s el 6-testti I et !

A Magyarorszdg helyi dnkormAnyzatairol szolo 2011. evi CLX lX torv6ny 13.S (1) bek. 21.
pontja rogziti, hogy a helyi kpzUgyek, valamint a helyben bi
elldtando helyi onkorm6nyzQti feladatok k6z6 tartozik kien ten a vizik6zmil-szolg6ltat6s,

to kozfeladatok kor6ben

amennyiben a viziklzmf-szolg6ltat6srol szol6 torv6ny r i szerint a helyi
onkormdnyzat ell6t6s6rt felel6snek minosUl. OnkormAnv
felel6snek min6sUl.

k a Vksztv. alapj6n ell6t6sert

A.2011. december 31-6n hat{lyba tepett vizik6zmri-szolg ol szolo 2011. CCIX. torv6ny
(a tovdbbiakban: Vksztv.) szerint az 6llam, valamint a si onkorm6nyzat koteless6ge
6s joga gondoskodni a kdzmrives iv6vizell6tdssal 6s a k s szennyvizelvezet6ssel 6s -

ise16l.tisztit6ssal kapcsolatos vizik6zmri-szolg6ltat6si feladatok

A vizikdzm[i-szolg6ltat6st telepUl6sUnkon az ivoviz- vagy/6s
6nkormdnyzati tulajdon0 vlzik6zmrlvek biztositjdk. A
szolgdltat5ssal dsszefUgg6 szolg6ltatoi feladatokat az ERV.

y v lzszolglltatds eset6 ben
epUl6sUnkdn a vizikdzm(i-
akmagyarorsz6g i RegionSlis

Vfzmtjvek ZRt. vegzi az dnkormdnyzatunkkal k6t6tt tet6si szerz6ddsben foglaltak
alapj6n.

A Vksztv. 16. S (6) bekezd6se rogziti, hogy a viziklzm i feladatok ell6t6s6ra
amely kizAr6lag az ell6t6s6rt
ezek kozds tulajdon6ban 6ll.

Onkormdnyzatunk jelenleg nem tulajdonosa az ERV. ZRt-ner,
az ERV ZRt. tulajdonosi jogk6rgyakorloja lehet6seget
onkorm6nyzatok a TdrsasSg tulajdonos6v6 v6ljanak, amel
Uzemelteti.

Az ell6t6s biztons6g6nak, a szolg5ltat6s min6segenek fenntar
6nkormdnyzatunk, mind a viziklzmrl-szolg6ltato 6rdeke, hogy az dnkormSnyzatunk

6s ndvel6se okdn mind az

r6szesed6st szerezzen a Tdrsasdgban.

Az ERV. ZRt. torzsr6szv6nyeihez a jogszab6lyok 6s az Al y 6ltal biztositott teljes
korri r6szv6nyesi, vagyoni, kdzgyrllesi 6s kisebbsegi jogok

Az ERV ZRt. r6szv6nyei n6vrb-szolo r6szvdnyek, ,,A" sorozatf

A v6telre felaj6nlott r6szv6ny n6v6rt6ke 10.000 Ft, v6tel6ra 2

Az ad6sv6teli szerz6d6s tervezete az 1. sz6mu mellekletben

Azemeltet1si szen6d6s kiz6r6lag olyan t6rsas6ggal j6het
felel6s, vagy rajta klvUl az 5llam, telepUl6si dnkormilnyzat,

ugyanakkor az MNV Zrt., mint
biztosit arra, hogy azon

k vizikdzmriveit az ERV ZRt.



Hat5rozati iavaslat

Onkormdn nak kepvisel6testUlete
Eszakmagyarorszdgi Region Vizmrivek ZRt.-ben valo
darab tagsdgi jogot it6 ,,A" tipusi r6szv6ny meg
Vagyonkezel6 ZRt-t6l 1 0.000 n6v6rt6ken, 28.500 Ft vetelS

Az Ozemeltetesi szerz6d6s
v6teli/visszavds6rlSsi jogot e

Az dnkorm 1nyzat v6llalja,
r6szv6ny6t semmilyen jogci

A Kepvisel6-testlrlet felhatal
jogot alapito szerz6d6s
k6lts6gvetesb6l biztositja.

Hat6rid6: a kdzl6sre azonnal

Felel6s. polgdrmester

rmely okbol tdrten6 megsztln6
:d6lyez a Magyar Allam r6sz6re

fejezi ki az ERV.
s megszerzesere egy
al a Magyar Nemzeti

eset6re az OnkormAnyzat
megszerz6skori 6rt6ken.

i szerz6d6s hat6lya alatt

, tis a v6teli/visszavdsArl6si
a v6teldr fedezet6t a

az ERV ZRt.-vel kotott Uzem
nem idegeniti el.

a polg6rmestert az
A K6pvise



SAJOKAZI rdzsnc OxronvrANyzarA KEpvrsnr,6-rnsrUr,nrnNEK
...../2013

OnronunNyzarr n.q.rAno zAT A

Trirgy: EU Oner6 pillyizat benyrfijtdsa - KEOP-1 .2.0lBl10-2010-0054

A Saj6kaza Kozs6g Onkorm6nyzatapillyfuatotkivfinbenyrijtani a l9l20l3 (V.22.) BM rende-
let alapj6n ,,Sq6kaza kozsdg szenrryvizelvezet6s es -tisztitits" cimri, KEOP-1 .2.0lBlI0-20I0-
0054 azonosft6 sz6mf projekt EU Oner6 alapb6l tdrt6no t6mogat6s elnyerdsdre.

A p 6ly 626 m e gnevez6s e : S aj 6kaza Kcizsd g Onkorm6n y zata
A tervezett fejleszt6s pontos megnevez6se: ,,Saj6kaza kozslg szenrryvizelvezet6s 6s -
tisztitirs"
A tfmogatisi szerz6d6s alapjdn a tilmogatott fejleszt6s iisszkdlts6ge: 845 797 280 Ft
Vissza nem t6ritend6 tdmogatis:706 3\9 422Ft
Saj6t er6: 139 477 858 Ft

Pdnzilg)ti iltemezds:

A saj6t forrds biztosit6s6nak m6dja:
A sziiks6ges saj6t forrSs osszeg6t (139 477 858 F0 Onkorm6nyzat az adott 6vi krilts6gvet6s-
6ben elkiiloniti.

A k6pvisel6-testtilet megbizza a polg6rmestert 6s a jegyz6t az2013.6vi EU Oner6 alap pfiyfr
zat elkdszit6s6vel 6s benyirjtds6val, ezzel egyidejrileg a 2012. 6vben benyrijtott 6s elnyert EU
Onero Alap p6ly 6zat visszavon6sSval.

Felel6s: polg6rmester
Hat6rid6: azonnal. illetve drtelem szerint

2011 dv 2012. dv 2013. dv 2014. 6v Osszesen

Trimogatott Beruhazflsi
kolts6e (nett6) 6 4s1 000 3r9 999 912 474 346 368 45 000 000 84s 797 280

KEOP T6mogat6s (nett6)
(83,509304%) 5 387 185 267 229 699 396 1^aILJ 351 a4JI 579 r87 706 3r9 422

Saj6t fon6s (nett6) I 063 8r5 s2 770 213 78 zzJ 017 7 420 813 139 477 8s8
Ebbdl BM EU On-

erd alap (100%) 063 815 52 770 213 75 8r 1253 7 420 813 137 466 094

Ebb6l NFM kor-
mdnyzati EU 6nerd alap
(285/2012. (X.9) Korm"
Rendelet szerint

2 41,1764 2 41t 764



EI6terjeszt6s
a Kdpvisel6-testillet ndsz6re

az iskolai int6zm6nyi tandcsokba delegdlt dnkorm6

tr. Tartanmi tisszefoglal6

A nemzeti kozneve16sr6l s2616 2011. dvi CXC. tdrveny (a
bekezd€se rendelkezik anpl, hogy az iskol6ban int6zm6nyi
kdzdssegek 6rdekeinek kd!:viseletdre a szril6k, a tanul6k, a
sz6khelye szerinti teleprjlfsi <inkonndnyz at, egyhlzi jogi
kamarfik azonos szdmf k6pviselSjdbol 6s a fennrarto deleg6ltj6

Annak 6rdek6ben, hogy a helyi kozossdgek erdekeinek k6pvi
juttathato legyen, ha az intdzm6nyi ian6csot az Nkt. eredeti
ldtrehozni, a nemzeti k0znevel6sr61 sz6ld 2011. 6vi CXC. t6rv
6vi CXXXVIL torv6ny (a tov6bbiakban: Nkrm6ci.) az in
tipus6r61 rendelkezik, amelyet a sml6k, a nevel6resnjlet 6s az
telepiil6si <inkonndnyzat delcgdlrj aib6l ke1I megaiakitani.

A rendeikezdshez kapcsol6d6 6tmeneti szab6lyok szerint a

bekezdese szerinti intdzmdnyi tan6cs nem jott letre, a 73. $ (4)
tan6cs alakul6 u16s6t az drintett iskola tntlzmlnyvezetoje az N
negyvenot napon beliil osszehivja.fNkt, 97. 5 Q7) bekezd6sel
A m6dosit6 torvdnyt az Qrszdggyulds a 2013. auguszfis z
kihirdetds napja: 2013. auguszrus 30. A hatd.1yba16p6s id6po
int6zm6nyi tandcs alakul6 til6ser 2013. okt6ber 15. napj6ig kell

Az intdzm6nyi tan6cs

a) jogi szemdly, amely hal6sAgi nyilvantartdsba
nyiivdntart6st az Oktat|si Hivaral (a tovAbbiakban: Hiva

b) szdkhelye azonos azlnntetL iskola sz6khely6vel.
c) tag'ait az intdzmlnyrezetl bizza meg a rielegdl6sra jo

feladat ellifiilsdra,
d) elndkdnek az v6laszthat6 meg, aki eletvitelszerien az

teleptil6sen Iakik,
e) figy'end alapjdn mrikddik, az tigyendet az intlzmdnyi

azzal, hogy az elfc.rgadott iigyr"ondet az inttzmlnyi
elfogad6st kdvet6 tiienotodik napon megkrildi a Hivatai
iigyrendjdnek a Hivatal 6ltal tort6nt j6v6hagyds6t k6v
Hivatal felveszi a hat6s6gi nyilv6nrarrdsba. fNkt, 73. $ (

yzati k6pvisel6kr6l

v6bbiakban: Nkt.) 73. $ (3)
an6cs hozhat6 16tre a helyi

51yek, a helyi gazdashg;

abban az esetben is 6rv6nyre
bhlyai szertnt nem tudjdk

y modositds|r6l szolo 2013.
yi tan6cs egy fj, kotelez6

int6zm6nv sz6khelve szerinti

yiben az Nkt. 73. $ (3)

szerinti intezmdnyi
hat6lvbal6o6s6t kovet6

-i iildsnapjdn fogadta el, A
tia 2013. aususz.tus 31, Az

sszehivni.

llel jcjn lAtra a hat6s6gi

alapjdn a

) vezeti,

Itak v6lemdnye

1zmdny sz6khely6vel azonos

s dolgozza ki 6s fogadja el
nhcs elnoke legk6s6bb az

ak jov6hagy6sra,

en az int5zm€nyi tan6csot a

bekezd6sel



II. Hatfsvizsgdlat

Azirrtezmenyitandcsmeg,alakitils6nakk6telezetts6g6t j
pozitiv hatdsa megnyilv6nulhat abban, hogy azintdzm6nyi
t{mo gathsdr a d,apitv 6nyt ho zhx l6rre. [Nkr. 73 . g (6 ) bekez

III.Vdgrehaj teis felt6telei

Saj6kaza Kdzsdgi Onkora6nyzat Kdpvisel6-testrilete
hatirozatot.

5a16ka2a,2013.09.26,
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..../20L3.(......".) szfmri KT. Ilatdrozat

Thrw z Az 6ltal6nos iskola IrrtezmenyrTanlcs(hadeleg6lt

S q okaza Ko z s d g Onkormdny zatdnak K6pvi s ei 6 -te sttil ete a
Iskola Intdzmenyi Tan6cs6ba...... ... . .....-t dele

Hatafid6: azomal
Felel6s : Stefan Lfszl6 polg6rmester

baly irjael6. Mrikddds6nek
az rskola miikodds6nek

y zrti k6pvisel6t dele 96l

zza az el6terjeszt6sben szerepl6

gmegvdlaszthsa

ajokazat Balassi B6lint Altal6nos
Ja.


	Meghívó 2013.09.27.
	Jelenléti ív 2013.09.27.
	Jegyzőkönyv 2013.09.27.
	Előterjesztés 1. számú napirendi ponthoz
	Előterjesztés 2. számú napirendi ponthoz
	Előterjesztés 3. számú napirendi ponthoz

