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Jegyzőkönyv 
 
 

 
 

XI. ülés  
                                                     Készült: 1példányban 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 1-jén  
               17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 

9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. 
 

Jelen vannak:            Nagy Imre Gusztáv polgármester 
              

Markovics Attila képviselő 
Mészáros Ottó István képviselő 
Polcsik Emilné képviselő 
Szakács Péter képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
 

Dr. Németh Balázs  jegyző 
    
 
Lakossági érdeklődő:                   0 fő 
 

I. 
NAPIREND ELŐTT 

 
Nagy Imre Gusztáv polgármester üdvözli a jelenlévőket, érdeklődőket, jegyző urat. 
Megállapítja, hogy az ülésen a 6 fő képviselő közül 4 fő jelen van,- Guth József és Járóka János 
képviselő kivételével - így az ülés határozatképes. 
 
Az ülést megnyitja, jegyzőkönyv vezetésre Dr. Németh Balázs jegyzőt, hitelesítőnek Mészáros 
Ottót és Polcsik Emilnét javasolja. Ismerteti a napirendi pontokat: 
 

1.) Beszámoló az elmúlt ülés óta történt eseményekről    
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. 

 
 2.) Döntés a „Helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlása”  
 támogatásai programhoz köthető rendelet elfogadása tárgyában 
 Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester (Előterj. mellékelve) 
 

3.) Pázmándfalu Község Önkormányzata új SZmSZ-nek elfogadása 
   Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. (Előterj. mellékelve) 

 
4.) Pázmándfalu Község új hulladékgazdálkodási rendeletének elfogadása (Előterj. 

mellékelve) 
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Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 
Előadók: Dr. Németh Balázs jegyző, Nagy Imre Gusztáv pm. 
 

- Döntés a beérkezett Bursa Hungarica pályázatok tárgyában  

- A Kistérségi Társulás új Alapító Okiratának elfogadása  

- Megállapodás kötése fogászati ügyeleti ellátás tárgyában   

- A Közmeghallgatás napjának kitűzése 

- Az Óvodai felújítási munkálatok elrendelése 

- 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

- Döntés a polgármesteri bércsökkenés kompenzálása tárgyában (zárt ülés tartható) 

 
Ezek után a polgármester kéri a Testületet, hogy amennyiben a napirendi pontokkal és a 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetértenek, határozzanak erről 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a 
következő határozatot: 

57/2014.(XII.01.) Pázmándfalu Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete határozata: 

 
Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az ülésre a  meghívóban meghirdetett 
napirendi pontokkal és a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyével egyetért. 

   
Felelős: Nagy Imre Gusztáv pm. 

 
Határidő: Azonnal 

 
1.) BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÜLÉS ÓTA TÖRTÉNT ESEMÉNYEKR ŐL 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „Köszöntöm az új Testület első rendes ülésén a 
megjelenteket. Jó hírrel kezdem, úgy néz ki, hogy a Polgárőr Egyesület kap egy használt 
gépjárművet. A Tűzoltószertár külső felújítása teljesen elkészült, a közelgő karácsonyi 
ünnepséget már megújult környezetben tudjuk megtartani. Terveim között szerepel, hogy 
égősorral látnám el a tér díszfáit, nemcsak a Falu Karácsonyfáját. A szertár környezete esetében 
még a tereprendezés van hátra tavasszal. A Sportpálya környezete egy betonozott térrel 
gazdagodott, így a nézőközönség nem a sárban áll. Terveim közt szerepel ennek a felületnek a 
tetővel történő ellátása 2015-ben. A fásítási-program keretében a fő utcai korhadt, veszélyes fák 
kivágása megtörtént a tulajdonosokkal történő egyeztetéseket követően. Az óvodánk esetében 
állami normatíva többletünk keletkezett, ezt a társközségekkel egyeztetve magunk használjuk 
fel, de erről később is lesz szó. Köszönöm, ennyit szerettem volna mondani.” 
 
2.) DÖNTÉS A „HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS TÜZIFA  VÁSÁRLÁSA ÉS 
KIOSZTÁSA” TÁMOGATÁSAI PROGRAMHOZ KÖTHET Ő RENDELET 
ELFOGADÁSA TÁRGYÁBAN. 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. (Előterjesztés mellékelve) 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: „A Rendelet tervezetét mindenki megkapta, az 
előterjesztéssel mellékelve, én nem kívánok többet mondani, jegyző úr összefoglalta 
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kellőképpen a tudnivalókat. A hatáskört azért ruházná a jegyzőre a testület, mert így gyorsabb 
lenne a döntéshozatal. Van a tisztelt Testületi tagoknak kérdése? Ha nincs, kérem szavazzunk a 
rendelet elfogadásáról” 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 
igen szavazattal megalkotta és elfogadta Pázmándfalu Község Önkormányzata a 
9/2014.(XII.08.) számú rendeletét a szociális tűzifa juttatásáról. 
 
3.) PÁZMÁNDFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJ SZMSZ-NEK E LFOGADÁSA. 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. (Előterjesztés mellékelve) 
 
Nagy Imre Gusztáv pm: „Az előterjesztést mindenki megkapta, olvashatta. Az adminisztratív 
részek esetében sok apró változás állt be, kevesebb bizottságot kell létrehozni. Pénzügyi 
Bizottság nem kötelező elem, mivel nem haladja meg lakosság a 2000 főt, Oktatási Bizottságot 
sem kell alakítani, hiszen nincs 3 külön álló oktatási intézménye a községnek. A tervezetben 
lényegi újdonság a polgármester önálló gazdasági jogosítványainak szabályozása, ami a 
gyorsaságot és az életszerűséget segíti elő, mivel egy értékhatárig egyszerűbb a kivitelezők 
kiválasztása. Ez szerepel a Rendelet tervezet 3. mellékletében. Van-e esetleges kérdés, 
hozzászólás? Abban az esetben, ha nincs, kérem szavazzuk meg az előterjesztést.” 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 
igen szavazattal megalkotta és elfogadta Pázmándfalu Község Önkormányzata a 
10/2014.(XII.08.) számú rendeletét Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról.  
 
4.) PÁZMÁNDFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJ 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDELETÉNEK ELFOGADÁSA. 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző. (Előterjesztés mellékelve) 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: „A rendelet megalkotását az elmúlt 4 éves kormányzati ciklusban 
bekövetkező, hulladékgazdálkodási jogszabályi rezsim-változás igényli, valamint az, hogy a 
régi rendelet még tartalmazott díjmegállapítási, szabálysértési és díj-hátralék behajtási 
hatásköröket is, melyek időközben elkerültek a Magyar Energiahivatal, a Járási Hivatalok és a 
NAV hatáskörébe, valamint megváltozott több jogági fogalom. A rendelet-tervezet elkészítése a 
GYŐRI Nagytérségi Hulladékgazdálkodási társulás körlevelében foglaltak alapján került sor, 
feltüntetve az utcák jegyzékét is. Időleges módon nyújtott szolgáltatás nem jellemző a község 
egyes területeire. A hulladékudvar helye nem változott, továbbra is Tápon elérhető. Van-e kérdés 
vagy hozzászólás a rendelettel kapcsolatban?”  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 
igen szavazattal megalkotta és elfogadta Pázmándfalu Község Önkormányzata  
11/2014.(XII.08.) számú rendeletét a települési hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. 
 
5.) EGYÉB DÖNTÉST IGÉNYLŐ ÜGYEK 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 

5/A.) Döntés a beérkezett Bursa Hungarica pályázatok tárgyában  

Dr. Németh Balázs jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, arról, hogy a Bursa-
Hungarica pályázatra 8 fő pályázott. Mindegyikük „A-típusú” pályázatot adott be. Az 
előírásoknak mindannyian megfeleltek, mindegyikük nappali tagozatos hallgató, akik 
szabályos hallgatói jogviszony igazolást csatoltak a pályázatok mellé. A pályázatok 
elbírálásánál a Képviselő-testületnek kell a támogatás mértékét megállapítani. A 
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polgármester javaslata alapján a támogatás mértéke az előző év szerinti összeg alapján 
4000.-Ft legyen.” 
 
Nagy Imre Gusztáv pm: „A szavazásnál tartózkodni fogok, mivel a lányom is adott be 
pályázatot.” 
 
Ezek után a polgármester szavazásra bocsátotta az előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyhangúan 4 igen szavazattal, Nagy Imre Gusztáv tartózkodása mellett az 
alábbi határozatot hozta: 
         58/2014 (XII.01.) számú Képviselő-testületi határozat 

Pázmándfalu Község Önkormányzatának Képviselő-         
testülete az alábbi határozatot hozta: 

 
          A Bursa Hungarica Felsőoktatási tanulmányokat segítő 
         pályázatban támogatásban részesíti az alábbi  
         pályázó személyeket: 
      
          „ A „ típusú támogatásban részesül: 
      

1.) Kelemen Dorina Mercédesz Pázmándfalu, Fő u. 31. 
2.) Járóka René Patrik, Pázmándfalu, Fő u. 5. 
3.) Járóka Dalma, Pázmándfalu, Fő u. 5. 
4.) Nagy Tamás, Pázmándfalu, Rákóczi telep 48. 
5.) Laposa Roland, Pázmándfalu, Rákóczi telep 64. 
6.) Szakács Krisztina, Pázmándfalu, Kertalja út 21. 
7.) Szakács Dániel, Pázmándfalu, Kertalja út 21. 
8.) Nagy Xénia, Pázmándfalu, Rákóczi telep 60. 

      
      A támogatás mértéke egységesen 4000.- Ft/hó/fő 
      

Határid ő: 2014. december 7. 
     Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
5/B.) A Kistérségi Társulás új Társulási Megállapodásának elfogadása. 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző: A Kistérségi Társulás megküldte a Társulási Megállapodást 
tervezett módosítását, mely személyi és jogszabályi változások miatt szükséges. Kérem 
a képviselő- testület döntését meghozatalát a következőek tekintetében. A Társulási 
Megállapodás az alábbiak szerint módosulna 
 
A Társulási Megállapodás az alábbiakban módosul: 

I.  fejezet 1.2. pontja 
Táp község polgármestere személyében történő változás rögzítése (Szőllősi József) 
     XII.  fejezet  12.3. pont 
A Társulási megállapodás módosítását a kezdeményező Képviselő-testület a módosítás tervezett 
hatálybalépését megelőzően 6 hónappal korábban köteles írásban megküldeni a Társulási Tanácsnak. 
(Eredeti szöveg) Módosítás: „A Társulási megállapodás módosítását a kezdeményező lépviselő-
testület a módosítás tervezett hatálybalépését megelőzően 30 nappal korábban köteles írásban 
megküldeni a Társulási Tanácsnak.” 
Xll. Fejezet 12.4.pont: A Társulás tagjai a kezdeményezéstől számított 30 napon belül döntenek a 
társulási megállapodás módosításáról. (Eredeti szöveg) 
Módosítás:„A Társulás tagjai a kezdeményezéstől számított 60 napon belül döntenek a társulási 
megállapodás módosításáról.” 
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XII/1 fejezet 12/1.1. módosul: A Táruláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet. A csatlakozni 
szándékozó képviselő-testületnek döntését legalább 6 hónappal korábban meg kell hoznia és közölnie kell 
a Társulási Tanáccsal. ( Eredeti szöveg) Módosítás: „A Társuláshoz csatlakozni év közben is, 
bármikor lehet. A csatlakozni szándékozó képviselő-testületnek döntését legalább 30 nappal 
korábban meg kell hoznia és azt haladéktalanul közölnie kell a Társulási Tanáccsal.” 
XII/2. fejezet:  12.2.1. pont 
A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A kiválni szándékozó képviselő-testületnek 
döntését legalább 6 hónappal korábban meg kell hoznia és közölnie kell a Társulási Tanáccsal. (Eredeti 
szöveg) Módosítás: „A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet. A kiválni szándékozó 
képviselő-testületnek döntését legalább 3 hónappal korábban meg kell hoznia és közölnie kell 
írásban a Társulási Tanáccsal.” 
12/2.7. pont: A Társulás – a kivált taggal kötött szerződés alapján – a ki nem adott vagyontárgyért 
használati díjat fizet. ( Eredeti szöveg) Módosítás:  „ A Társulás –a kivált taggal kötött szerződés 
alapján- a ki nem adott vagyontárgyért használati díjat fizethet.” 
 
Kérem a Testületet, hogy fogadja el a módosított Társulási Megállapodást és hatalmazza 
fel a Polgármester urat Megállapodás aláírására.” 
 
Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

            
      59/2014. (XII.01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért
 azzal,  hogy  a Pannonhalma Többcélú Kistérségi  Társulás 
 Gyermekjóléti Szolgálat és  Szociális Intézmény  Társulási 
Megállapodásának alábbi pontjai módosulnak az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelően: 
I.  fejezet 1.2. pontja 
XII.  fejezet  12.3. pont 
Xll. Fejezet 12.4. pont 
XII/1 fejezet 12/1.1. pont 
XII/2. fejezet: 12.2.1. pont  
12/2.7. pont 
 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Nagy Imre Gusztáv 
polgármestert az új, egységes szerkezetű Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 

  Felelős: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 Határidő: azonnal 
 

5/C.) Megállapodás kötése fogászati ügyeleti ellátás tárgyában. 
Előadó: Dr. Németh Balázs jegyző 
 
Dr. Németh Balázs jegyző elmondja, hogy az Egyesített Szociális Intézmény Győr üzemelteti a 
Sürgősségi fogászati ügyeletet Győrben. Az önkormányzatnak 2014. december 31-ig van 
szerződése. Ha valakit el kell látni hétvégén, vagy éjszaka azt Győrben tudják, és ezért az 
önkormányzatnak fizetni kell.  
 
A megállapodás elfogadásával kapcsolatban kérdés van-e? 
 
Kérdés észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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               60/2014. (XII.01.) számú Képviselő-testületi határozat  
Pázmándfalu Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 

 
Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő-
testülete ellátási szerződést köt az Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézménnyel (9026 Győr, 
Kálóczy tér 9-11., képviseli Pankár Mihály igazgató) 
fogászati ügyeleti ellátás biztosítás céljára 
Pázmándfalu Község lakosainak. 

 
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Nagy 
Imre Gusztáv polgármestert a megállapodás 
aláírására. 

 
Határid ő: A szerződés megkötésére 2015. január 5. 
 
Felelős: Nagy Imre Gusztáv pm. 

 

5/D.) A Közmeghallgatás napjának kitűzése 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv pm. 
 
Nagy Imre Gusztáv polgármester: A  Közmeghallgatást idén is meg kell tartanunk, az ünnepek 
miatti leállások és a két ünnep közötti szabadságolások miatt a 2014. december 15-ei dátumot 
javaslom, este 6 órai kezdettel.” 
 
Kérem a Testület hozzászólását és döntését. 
 

Kérdés észrevétel nem hangzott el, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
               61/2014. (XII.01.) számú Képviselő-testületi határozat  

Pázmándfalu Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 

 

Pázmándfalu Község Önkormányzata az évi 
közmeghallgatását 2014. december 15-én, hétfőn 18 
órai kezdettel tartja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 
rendezvény megtartásával kapcsolatos előkészületek  
végrehajtására. 
 

Határid ő: Azonnal 
Felelős: Nagy Imre Gusztáv pm. 

 
5/E.) Az Óvodai felújítási munkálatok elrendelése 
Előadó: Nagy Imre Gusztáv polgármester 
 
Nagy Imre Gusztáv pm.: „Az Óvodánk külső felújítása tavaly befejeződött, azonban a belső 
állapotok igen sok kívánni valót hagynak maguk után, mely körülményre az ÁNTSZ is szóban 
felhívta a figyelmet. Idei költségvetésünkben normatíva-megtakarítás keletkezett, mely összeg a 
3 községet illetné meg, azonban a 2013-as év társulási elszámolásai során a társközségeknek 
hátraléka keletkezett, ezért a fenti megtakarítás rájuk eső részét – a 2 polgármester előzetes 
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tájékoztatás alapján történő egyeztetés megtörtént után – nem utaljuk át Nyalka és Táp számára, 
hanem beszámítjuk a tartozásuk ellenértékébe. A Pázmándfalui Napsugár Óvoda infrastruktúrája 
a következő területeken igényel beavatkozást és felújítást: 
 

• Szükség lenne új tároló szekrény, fotelek, függönyök és szőnyegek, poharak, 
beszerzésére. 

• El kell végeztetni az Óvoda festését, és a kiálló fűtéscsövek burkolását, mely már régóta 
érik. 

• Az elavult géppark eszközeinek cseréje: egy új fénymásoló, 1 db asztali PC, porszívó 
cseréje.  

• A Tető beázik több helyen, ennek a padlástéren át történő javítása is fontos lenne még a 
festés előtt.  

 
A fenti tételek az Óvodavezetővel történő egyeztetések alapján kerültek számbavételre. A teljes 
– festés, tetőjavítás ,bútorok, textilek, konyhai fogyóeszközök cseréje, informatikai eszközök 
vásárlása - beruházás becsült, - árajánlatokkal alátámasztott költségvetése-  4.190.000 Ft lenne, 
ennek elköltésére kérnék felhatalmazást a Tisztelt Testület részéről, hogy a sürgős és szükséges 
felújításokat és eszközök cseréjét elvégezhessük. Most van rá lehetőségünk a normatíva 
megtakarítás és a társközségek átadott pénzeszközei révén, a Pénzügyi Csoporttal egyeztetve a 
költségvetésünkben a fenti összeg fedezete rendelkezésre áll. Kérem a Testület hozzászólását.” 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Testület egyetértése kifejezése után 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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Pázmándfalu Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 

 

Pázmándfalu Község Önkormányzata a 2014. évi 
költségvetése terhére 4.190.000. Ft,- azaz Négymillió-
százkilencvenezer forint pénzeszközt elkülönít a 
Pázmándfalui Napsugár Óvoda alábbi  
kiadásai fedezése céljából: 
 
-a Napsugár Óvoda (Pázmándfalu, Fő út 69.) 
épületének belső festése 
- elavult bútorzat és kis értékű eszközök cseréje, 
felújítása 
- konyhai eszközök cseréje, beszerzése 
- új függönyök, törölközők, ágyneműk beszerzése 
- Informatikai eszköz park cseréje 
- az épület tetőszerkezete beázásának megszüntetése 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy Imre 
Gusztávot a fenti munkálatokkal kapcsolatos 
vállalkozási szerződések aláírására és megkötésére, 
valamint a fenti kis értékű tárgyi eszközök 
beszerzésére. 
 
Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős: Nagy Imre Gusztáv pm 
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5/G.) A 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV ELFOGADÁSA 

Dr. Németh Balázs jegyző: Minden évben el kell fogadni az Államháztartási tv.-nek és a 
vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelő belső ellenőrzési tervet. Az Állami 
Számvevőszék erre egyre nagyobb hangsúlyt fektet, ezért szükséges több, átfogó elemzést 
elvégeztetni a belső ellenőrrel, valamint megrendelni az éves belső ellenőri jelentést is. Az 
általam javasolt 2 átfogó vizsgálati témák:  
 
 

1. Az operatív gazdálkodás (kötelezettségvállalás, utalványozás,  
ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés-igazolás) szabályozása és gyakorlata. 

 
2. A belső kontroll rendszerek és a folyamatba épített előzetes,  

utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályozása és funkcionálása. 
 
  
A belső ellenőrzést, egy külső, objektív cég, az auditált könyvvizsgálókkal rendelkező e 
MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató KFT. (képviseletében Unger Ferencné külső 
szakértő, székhelye: 9082 Nyúl, Árpád u. 17.) végezné. 
 
Ezek után a jegyző felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 
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    Pázmándfalu Község Önkormányzata Képviselő- 
    testülete 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési  
    tervként az alábbi témát jelöli meg: 

                                                 1. Az operatív gazdálkodás (kötelezettségvállalás, utalványozás,  
                                       ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés-igazolás) szabályozása és gyakorlata. 

 

                                     2. A belső kontroll rendszerek és a folyamatba épített előzetes,  
                                       utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályozása és funkcionálása. 

 

A belső ellenőrzéssel a Megoldás 2000 Kft.-t bízza meg és  
felkéri a belső ellenőrt az éves belső ellenőrzési jelentés 
elkészítésére. A Testület felhatalmazza a jegyzőt a 
Megbízási szerződés aláírására. 

   
    Határidő: Azonnal 
    Felelős: Dr. Németh Balázs jegyző 

5/F.) DÖNTÉS A POLGÁRMESTER JUTALMA TÁRGYÁBAN 

Előadó: Mészáros Ottó polgármester: „Mindannyian tudjuk, hogy sajnos a központi 
jogszabályok megváltozása, jelesül az Önkormányzati tv. őszi változása miatt polgármesterünk 
bére és költségtérítése is jelentőse csökkent. Szerintem ez nem igazságos, ezért javaslok egy 
havi jutalmat megszavazni a polgármester úr számára.  
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