Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9321 Farád, Fő u. 21.
Tel./Fax : 96/279-142
e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu
Szám: 138-4/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-án 16 órai
kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Farád Község Önkormányzat tanácskozó terme
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről
- Szalai Zoltán polgármester
- Potyondi János alpolgármester
- Györffy Miklós
- Kollár Zsanett
- Horváth Tibor
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné főelőadó
Meghívottak: 5 fő
Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
tagjából jelen van 7 fő, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Kollár Zsanett és Potyondi Veronika képviselőket.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(III.26.) határozata
A képviselő-testület Kollár Zsanett és Potyondi Veronika képviselőket megválasztja
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok jóváhagyását,
kiegészítve a szociális rendelet módosításáról szóló rendeletre vonatkozó módosítással.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015.(III.26.) határozata
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat hagyta jóvá:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
2.) Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
3.) Javaslat a letelepedési támogatásról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
4.) Javaslat az étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
5.) Javaslat a szociális rendelet módosításáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
6.) Javaslat a helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
7.) Javaslat Közbeszerzési terv elfogadására, közbeszerzési eljárással kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
8.) Javaslat a Farádi Óvodai Társulás társulási megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
9.) Döntés álláspályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
10.)
Rendőrség támogatási kérelme
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
11.)
Döntés szociális ügyekben
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
Napirend tárgyalása:
Szalai Zoltán polgármester ismerteti beszámolóját:
7/2015.(II.19.) határozat
A képviselő-testület jóváhagyta a polgármester cafetéria juttatásának keretösszegét. Az
alpolgármester a polgármester cafetéria-juttatására vonatkozó szabályzatot aláírta.
8/2015.(II.19.) határozatával a képviselő-testület döntött a bérleti díjak emeléséről. A bérleti
szerződés módosításokat a hivatal elkészítette, a bérleti szerződések aláírása folyamatban van.
9/2015.(II.19.) határozattal jóváhagyásra került a polgármester 2015. évi szabadságolási
ütemterve.
10/2015.(II.19.) határozatával jóváhagyta a testület, a 2015. évben a Beledi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás részére tagi hozzájárulásként fizetendő lakosságarányos 500.-Ft/fő
összeget, továbbá elfogadta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a Beledi Egyesített Szociális
Központ által nyújtott szolgáltatások, 2015. április 1-jétől hatályos térítési díjait.
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11/2015.(II.19.) határozatával a képviselő-testület támogatta a Vakok és Gyengénlátók GyőrMoson-Sopron Megyei Egyesületét. A támogatási összeg az egyesület bankszámlájára
átutalásra került.
12/2015.(II.19.) határozatával a képviselő-testület döntött az önkormányzati konyhán,
közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése miatt, helyettesítés
engedélyezéséről.
Két ülés között eltelt fontosabb események:
2015. február 27: az óvodai társulási tanácsülést tartott, ahol elfogadásra került az óvoda
2015. évi költségvetése, a beíratás és nyári leállás időpontja.
2015. március 13: Községi ünnepségen emlékeztünk az 1848-49-es forradalomra és
szabadságharcra.
2015. március 19-én: a kapuvári katasztrófavédelmi kirendeltség ellenőrizte a sziréna
működését.
2015. március 19-én a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása, azt követően a Csorna
Térségi Gyermekjóléti Szociális Gondozási Társulás Társulási Tanács ülésén vettem részt.
2015. március 24: a Leader Egyesület turizmusfejlesztési rendezvényét tartotta meg Farádon.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között
eltelt fontosabb eseményekről szóló beszámolót szíveskedjen elfogadni.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015.(III.26.) határozata
A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek a lejárt határidejű határozatokban foglalt
feladatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolóját.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2.) Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítására
Szalai Zoltán polgármester javasolja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül megalkotta 4/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 10/2013.(V.01.) rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.) Javaslat a letelepedési támogatásról szóló rendelet megalkotására
Szalai Zoltán polgármester: A költségvetés tárgyalásakor a képviselő-testület letelepedési
támogatás címen előirányzatot hagyott jóvá. A támogatás megállapítására vonatkozó helyi
rendelet-tervezet elkészült. Javasolja az előterjesztés alapján a letelepedési támogatásról szóló
helyi rendelet megalkotását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
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Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül megalkotta 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletét a letelepedési
támogatásról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.) Javaslat az étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására
Kovács Lászlóné pénzügyi főmunkatárs: A élelmezésvezető javasolta az 5%-os mértékű
emelést a közétkeztetéssel kapcsolatban bevezetett jogszabályi előírások miatt. A
gyermekétkeztetés esetén csak a nyersanyagnormát lehet figyelembe venni a térítési díj
megállapításánál.
Potyondi János alpolgármester: Az 5%-os emelés elegendő? Javasolja, hogy egy-két hónap
múlva térjenek vissza a térítési díj összegének megállapítására.
Nagy Dezsőné élelmezésvezető: A szülők nem biztos, hogy tudják vállalni a magasabb
emelést.
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a térítési díjakra a második negyedév után
térjenek vissza.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015.(III.26.) határozata
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a második negyedév végén visszatér az étkezési díjak
összegére. A Képviselő-testület az addigi tapasztalatokat figyelembe véve dönt a későbbi
díjmódosításról, jelen ülésén azonban elfogadja az előterjesztésben szereplő 5%-os emelésnek
megfelelő díjakat.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester javasolja az előterjesztés alapján a gyermekétkeztetés és egyéb
étkeztetés térítési díjának mértékéről szóló rendeletet.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül megalkotta 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletét a gyermekétkeztetés és
egyéb étkeztetés térítési díjainak mértékéről.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.) Javaslat a szociális rendelet módosításáról szóló rendelet módosítására
Pálfi Zoltánné jegyző: A képviselő-testület a legutóbbi ülésén, március 13-án elfogadta a
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete módosításáról szóló 3/2015.(III.14.)
rendeletét, ami a szociális ellátásokra vonatkozó díjak 2014. április 1-jétől hatályba lépő
módosításáról szól. A preambulumába is belejavítottam, mert az alaprendeletből kimaradt két
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szó. A preambulumot azonban nem szabad javítani az Alkotmánybíróság állásfoglalása
szerint, ezért szükséges, hogy az 1.§ ne lépjen hatályba április 1-jén.
Szalai Zoltán polgármester: Javaslom, hogy ennek megfelelően fogadjuk el a rendelet
módosítását.
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül megalkotta 7/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról
szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 3/2015.(III.14.)
önkormányzati rendelete 1.§-ának hatályba nem lépéséről.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6.) Javaslat a helyi építési szabályzatról szóló rendelet módosítására
Szalai Zoltán polgármester: Két dologról van szó. Tavalyi évben a korábbi testület tárgyalta
az ügyet. Megkereste egy vállalkozó, hogy farádi külterületi földet szeretne vásárolni, tüzép
telepet szeretne létesíteni, de ehhez a településrendezési terveket a területre vonatkozóan
módosítani szükséges. A véleményezési eljárást és utána a rendezési terv módosítását az
önkormányzat folytatja le, de az önkormányzat, a tervező és a vállalkozó között jön létre egy
hármas szerződés és finanszírozóként a módosítás teljes költségét a kérelmező vállalja. Ez
lenne az első módosítás, javaslom képviselő-társaimnak, hogy fogadjuk el a tervezési
ajánlatot.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(III.26.) határozata
A képviselő-testület kezdeményezi a határozat mellékletét képező tervezési ajánlat alapján
Farád község településrendezési terveinek módosítását, a 0864/3-7 hrsz-ú területek tüzéptelepként való felhasználása céljából.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervező, az önkormányzat és a kérelmező
(finanszírozó) között megkötendő megállapodást írja alá.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Pálfi Zoltánné jegyző: A másik dolog: Lakossági igény merült fel az állattartó épület – karám
– építésére. A jelenlegi szabályzatunkban csak annyi szerepel a „falusias lakóterület”
szakaszban, hogy „a lakóövezetben üzemszerű állattartó épület nem építhető”. Ez nem
konkrét, nem behatárolható megfogalmazás. 2012. óta rendeletünkben nem korlátozhatjuk az
állattartásra vonatkozó darabszámot, de nem mindegy, hogy mennyi állatot mekkora területen
szabad tartani. Segítséget kértem az Állami Főépítészi Irodától, elmondták, hogy az állattartó
épületeknél a hosszúság-szélesség adatokat célszerű meghatározni az adott ingatlan illetve
lakóövezet vonatkozásában. Ezután kértem ajánlatot az alaprendeletünket készítő tervező
irodától, a Regioplan Kft-től.
Szalai Zoltán polgármester: Javaslom, hogy Farád község teljes területére vonatkozóan
kerüljön szabályozásra az állattartó épületek építésének lehetősége. Kérem, hogy az
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árajánlatban szereplő összeget 600.000.-Ft+ÁFA-t, vagyis 762.000.-Ft-ot biztosítson a
Képviselő-testület ennek a feladatnak az elvégzésére.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015.(III.26.) határozata
A képviselő-testület kezdeményezi a határozat mellékletét képező tervezési ajánlat alapján
Farád község helyi építési szabályzatának módosítását, állattartó épületek építésének
szabályozása céljából.
A képviselő-testület a tervezési vállalási díjat: 600.000.-Ft + 27% ÁFA (162.000.-Ft) =
762.000.-Ft-ot biztosítja a 2015. évi költségvetésében.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezővel megkötendő megállapodást írja
alá.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
7.) Javaslat Közbeszerzési terv elfogadására, közbeszerzési eljárással kapcsolatos
döntések
Szalai Zoltán polgármester: Tavalyi évben az önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól 20
millió Ft-ot kapott, mivel nem volt adóssága. Ez az összeg a polgármesteri hivatalnak csak a
külső felújítására elegendő, ezért a belső felújításra is terveztek nettó 3 millió forintot, ami a
költségvetés tárgyalásakor már elfogadásra is került. A beruházás összeghatára közbeszerzési
eljárás lefolytatását teszi szükségessé, ezért javasolja, hogy az előterjesztés szerint a
közbeszerzési tervet hagyja jóvá a képviselő-testület.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015.(III.26.) határozata
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét a határozat
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester: Javasolom, hogy a közbeszerzési szabályzat alapján hozzuk létre
a bíráló bizottságot, továbbá a közbeszerzési eljárás lefolytatásához vegyük igénybe
közbeszerzési szakértő segítségét.
Kértünk a közbeszerzési eljárás lefolytatásához 3 árajánlatot. Ezek a következők:
- Komplex Projekt Kft. (Győr, Nádor u. 5.)
240.000.-Ft + 27% ÁFA = 304.800.-Ft bruttó
- Digipress Média Kft. (Vitnyéd, Fő u. 35.)
230.000.-Ft +27% ÁFA = 292.100.-Ft bruttó
- Garab Patrícia ev. (Kapuvár, Rákóczi u. 109.) bruttó 275.000.-Ft
(alanyi adómentes)
Javaslom, hogy a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó egyéni vállalkozó munkáját vegyük igénybe.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015.(III.26.) határozata
1.) A képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII tv. 121.§ (1) bekezdés
b) pontja és 122/A. §-a alapján – közbeszerzési eljárást indít Az önkormányzati
Hivatal épületének felújítási munkái” címmel az építési munkák kivitelezőjének
kiválasztására, amelynek lefolytatásához Garab Patrícia közbeszerzési szakértőt bízza
meg.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Garab Patrícia szakértővel
kösse meg a vállalkozói szerződést a közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
3.) A képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
- Farádi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi munkatársa: Kovács Lászlóné,
szavazati joggal
- Farádi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Pálfi Zoltánné jegyző, szavazati joggal
- Farád Község Önkormányzatának képviselője: Potyondi János alpolgármester,
szavazati joggal, Peszlen Imre képviselő szavazati joggal.
- Külső szakértő személy: műszaki ellenőr szavazati joggal
- Farád Község Önkormányzata által megbízott közbeszerzési szakértő: Garab Patrícia
/9330 Kapuvár, Rákóczi u. 109./ tanácskozási joggal.
4.) Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Bíráló Bizottság tagjait,
hogy a Közbeszerzési Szabályzat szerint végezzék el munkájukat, és a közbeszerzési
folyamat végén terjesszék javaslatukat az eljárást lezáró döntést meghozó Szalai
Zoltán polgármester elé.
5.) Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szalai Zoltán
polgármestert a Bíráló Bizottság javaslata alapján az eljárást lezáró döntés
meghozatalára.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve folyamatos
Szalai Zoltán polgármester: Javaslom, hogy az építési munkálatok elvégzésére írjunk ki
pályázatot. Keressünk meg három építési vállalkozót, céget hogy adjanak ajánlatot az
önkormányzat épületének felújítási munkáira.
A következő – a községben már korábban dolgozó – három céget javaslom:
- Kovács-Bau Kft.
Jobaháza
- Mészáros Kft.
Csorna
- B-West-Bau Kft
Rábatamási
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015.(III.26.) határozata
A képviselő-testület az önkormányzati hivatal építési munkáinak kivitelezésére indított
közbeszerzési eljárásban az alábbi három céget kéri fel ajánlattételre:
- Kovács-Bau Kft.
(9323 Jobaháza, Vasút u. 9.),
- Mészáros Kft.
(9300 Csorna, Erkel F. u. 4.),
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- B-West-Bau Kft
(9322 Rábatamási, Béke u. 12.)
Határidő: azonnal
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
8.) Javaslat a Farádi Óvodai Társulás Társulási megállapodásának módosítására
Szalai Zoltán polgármester: Február 27-i ülésén a társulási tanács döntött a társulási
megállapodás módosításáról. A társulási megállapodást azért szükséges módosítani, mert a
tanácsnak évente hat alkalommal kell ülést tartani, továbbá a pénzügyi elszámolásra
vonatkozó rendelkezéseket is – a csökkenő gyermeklétszám miatt - módosítani kell.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015.(III.26.) határozata
1.) A képviselő-testület a Farádi Óvodai Társulás társulási megállapodásának módosítását
és az egységes szerkezetű társulási megállapodást a határozat mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán
Határidő: azonnal
9.) Döntés álláspályázatok elbírálásáról
Szalai Zoltán polgármester: A konyhán megüresedő álláshelyre két fő jelentkezett: Szűts
Lajosné és Molnár Emma farádi lakos. Molnár Emma felvételét javasolja.
Potyondi János alpolgármester: Javasolja, hogy legyen leltározás, amikor az új dolgozó
átveszi a munkakörét. A leltárcsoport tagjai: Kovács Lászlóné pénzügyi munkatárs, egy fő
pénzügyi munkatárs és Nagy Dezsőné élelmezésvezető, Potyondi Veronika képviselő
legyenek.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi
határozatát:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015.(III.26.) határozata
1.) A képviselő-testület Molnár Emma Farád, Dobó u. 4. szám alatti lakost kinevezi
Potyondi Györgyné közalkalmazott munkavégzés alóli felmentésének idejére 2015.
augusztus 22. napjáig.
A közalkalmazott illetményeként a képviselő-testület bruttó 150.000 Ft/hó összeget
állapít meg.
2.) A képviselő-testület a „Leltározási Bizottság” tagjának felkéri Kovács Lászlóné
köztisztviselőt, Nagy Dezsőné élelmezésvezetőt, Potyondi Veronika képviselőt.
Felhatalmazza a bizottságot, hogy 2015. április 7-én – a helyettes szakács munkába
lépésének napján – végezze el a leltározási feladatokat az önkormányzat konyháján.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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10.)

Rendőrség támogatási kérelme

Szalai Zoltán polgármester: A Rendőrség napja alkalmából az ünnepség, április 28-án kerül
megtartásra. Amennyiben az önkormányzat elégedett, lehetősége van a rendőri munkát
pénzjutalommal is elismerni. Javasolja, hogy a testület a rendőri munka elismerését 30.000 Ft
pénzjutalommal támogassa.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2015.(III.26.) határozata
A képviselő-testület a Csornai Rendőrkapitányság Vezetőjének kérelmére, a Rendőrség Napja
alkalmából, a rendőri munka pénzjutalommal történő elismerését 30.000 Ft-tal támogatja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend után:
Szalai Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óvodai dajka állásra a
hivatalban a helyettesítő munkakört betöltő dolgozó kerül kinevezésre 2015. április 1.napjától.
Szalai Zoltán polgármester zárt ülést rendel el.

kmf.

Szalai Zoltán
polgármester

Pálfi Zoltánné
jegyző
Kollár Zsanett
Potyondi Veronika
jegyzőkönyv-hitelesítő
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