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Jegyzőkönyv 
 
Készült: Hevesaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 26- 
án megtartott testületi üléséről. 
Jelen vannak: 

1. Dorkó Csaba         polgármester 
2. Cseh Imre             alpolgármester 
3. Király György       képviselő 
4. Hossó Tibor           képviselő 
5. Vancsó József        képviselő  

Meghívottak:  
1. Bata Lászlóné jegyző 
 

Dorkó Csaba polgármester köszönti a megjelenteket az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a testület a meghívón szereplő napirendi pontokat 
fogadja el. 
31/2011.(IV.26.)Öh. 
Hevesaranyos Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2011. 
április 26-i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 
 

1. Napirend:Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 

2. Napirend: A Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
módosításáról 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester 

3. Az ÖNHIKI-s pályázat benyújtása 
Előterjesztő : Dorkó Csaba 

4. Napirend: Az Általános Iskola átszervezésével, más településen működő általános 
iskolához történő csatlakozással kapcsolatos szándéknyilatkozat. 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester  

5. Napirend: Egyéb ügyek, indítványok 
Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen szavazattal elfogadta.  
 
1. Napirend: Tájékozató a két ülés között tett intézkedésekről 
Dorkó Csaba: 
1 Egy hete volt az előző testületi ülés, az iskolával kapcsolatban folynak egyeztetések 
Tarnalelesszel, Egerbaktával.  
Tarnalelesz szívesen fogadná a gyerekeket. Egercsehi sajnos nem mutatkozik 
együttműködőnek. 
Az egyházi iskolák kedvezőbb normatívát kapnak, ezért próbálkozni kell ezzel a lehetőséggel 
is. 
Amit jónak találna, hogy ha Bélapátfalva lenne a gesztor intézmény, így Egercsehi is és 
Hevesaranyos is megtarthatná a tagiskoláját és a kistérségi kiegészítő normatívával pedig 
többet kapna önkormányzat. 
2.A közmunkások foglalkoztatás folyamatos, munkaidőkeretben történik a foglalkoztatásuk. 
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Jelenleg a patak meder tisztítása történt a gyümölcsösnél, a faluvégén a törmeléket 
szétterítették, fűnyírás folyamatos – fűnyírók közül csak egy működött- munkálatot jelent. 
Meg kell mondani, hogy az új közmunka program nehézkesen működik, nem szívesen jönnek 
az emberek és a m unka minőségét is lehetne javítani. 
3.Sport terén, itthon volt a meccs, a pályán lenyírták a füvet, a meccset viszont elveszítette a 
csapat. 
4. Megtörtént a lomtalanítás, nem volt teljesen zökkenőmentes, de sikerült megállapodni a 
vállalkozóval 
 
2. Napirend: A Hevesaranyos Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
módosításáról 
Dorkó Csaba: 
2011. április 1-én megalakult a Hevesaranyos-Egerbakta Község Körjegyzősége, ezért az 
Önkormányzat költségvetését módosítani kell, meg kell határozni a Körjegyzőség 
költségvetését 8 hónapra vetítve. 
A körjegyzőség költségvetése a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. 
évi CLXIX.tv. figyelembevételével került meghatározásra. Az éves költségvetés 
elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) kormány rendelet állapítja meg. 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet tervezetet a jogi szabályozás szerint 
állították össze. 
Az intézmény bevételi és kiadási főösszege: 16.250 e Ft 
I.Bevételek 
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX. tv. alapján a körjegyzőség 
normatív támogatása:  
Alap hozzájárulás:  253.530 Ft/hó 
Ösztönző hozzájárulás: 173.000 Ft/hó 
Összesen:   426.530 Ft/hó 
Normatíva összege 2011. évben 
 8 hónapra:     3.412.000 Ft 
A Hevesaranyos- Egerbakta Községek Körjegyzőségéhez tartozó önkormányzatok az alábbi 
összeggel /önerővel/ járulnak hozzá a körjegyzőség működéséhez 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat: 7.796.000 Ft 
Egerbakta Községi Önkormányzat:  5.042.000 Ft 
Összesen:              12.838.000 Ft 
Összes bevételek:       16.250.000Ft. 
 
II. Kiadások 
Munkajogi létszám: 7 fő köztisztviselő 
Személyi kiadások:  12.940.000FT 
Munkaadót terhelő járulék:   3.166.000Ft 
Dologi kiadás:         144.000Ft 
Összes kiadás:       16.250.000Ft 
Kéri a testületet, fogadják el az ön kormányzat 2011. évi rendelet módosítás tervezetét.  
Kérdés, hozzászólás? Nincs. A polgármester szavazást kér. 
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Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testület  
6/2011. (IV.26.) rendelete a 2011. évi költségvetésről  a 

 2/2011. (II.l4.) rendelet módosításáról egységes szerkezetben 
 

Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló  1992. 
évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról 
szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

I. 
l.§ A rendelet hatálya kiterjed a Hevesaranyos Községi Önkormányzatra, (továbbiakban 
önkormányzat) valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 

2.§ (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés 
szerint állapítja meg. 
(2)  Hevesaranyos Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv önálló címet alkot. 
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: 
   a.) Hevesaranyos-Egerbakta Községek Körjegyzősége (továbbiakban körjegyzőség) 
   b.) Kisebbségi Önkormányzat Hevesaranyos külön címet alkotnak (továbbiakban kisebbségi 
önkormányzat) 
(4) Az önkormányzat címrendjét teljes  körűen az  l.sz. melléklet tartalmazza 
3. § (1) Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-
testület) az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit -  2011. évi költségvetését  
bevételi  főösszege ....................................................................................... 84.304 ezer Ft-ban, 
ezen belül: 
- működési célú bevételt ............................................................................... 83.704 ezer Ft-
ban, 
- a felhalmozási célú bevételt.............................................................................600 ezer Ft-ban, 
Finanszírozási célú pénzügyi műveletet 
- működési célú hitelt ................................................................................... 12.000 ezer Ft-ban, 
 
Felhalmozási célú kiadást ..................................................................................600 ezer Ft-ban, 
ebből: 
- a felújítások összegét.......................................................................................600 ezer Ft-ban, 
- a beruházás összegét………………………………………………………….  - 
Működési célú kiadásokat............................................................................ .87.749 ezer Ft-ban, 
ebből: 
- a személyi jellegű kiadásokat ..................................................................... 35.478 ezer Ft-ban, 
- a munkaadókat terhelő járulékokat ............................................................... 7.184 ezer Ft-ban, 
- a dologi jellegű kiadásokat ......................................................................... 17.182 ezer Ft-ban, 
- társadalom, szociálpolitika és egyéb juttatásokat .......................................... 4.155 ezer Ft-ban, 
- támogatás értékű működési kiadást................................................................7000 ezer Ft-ban, 
- irányítás alá  tartozó költségvetési szervnek  folyósított támogatást.…..…  .16.250 ezer Ft-
ban, 
- működési célú átadást......................................................................................500 ezer Ft-ban, 
Finanszírozási célú pénzügyi műveletet 
- működési hitel visszafizetését....................................................................... 7.000 ezer Ft-ban, 
a költségvetési létszámkeretet………………………………….……….. 20 főben     állapítja 
meg. 
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a.) bevételi főösszeg címrend szerint             79.844  ezer Ft   önkormányzat 
                                                                       16.250  ezer Ft    körjegyzőség 
                                                                            210  ezer Ft    kisebbségi önkormányzat 
96.304 ezer Ft 
 
b.) kiadási főösszegét címrend szerint           79.844  ezer Ft    önkormányzat 
                                                                        l6.250  ezer Ft    körjegyzőség 
                                                                             210  ezer Ft   kisebbségi önkormányzat 
 
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 
A tervezett hiány finanszírozása hitellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani 
kiegészítő támogatás elnyerésére. 
4. § Kiemelt előirányzaton belül a személyi jellegű kiadásoknál 100 ezer Ft előirányzatot a 
képviselő-testület szociális jellegű kifizetések céljára hagyja jóvá. 
5. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonként megbontását a 3/1. sz. melléklet 
tartalmazza. 
6. § A 5. §-ban megállapított bevételek közül a önkormányzat, körjegyzőség valamint a 
kisebbségi önkormányzat bevételeit szakfeladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű 
feladatok kiadásait - ezen belül kiemelt előirányzatait - (címenként) a 4. és a 7. sz. melléklet 
szerint állapítja meg. 

8. § A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó 
körjegyzőség, valamint kisebbségi önkormányzat kiadási - és ezen belül kiemelt előirányzatait 
-, valamint az egyéb feladatok szakfeladatonkénti kiadásait a 4., a 7. és a 11. sz. melléklet 
szerint állapítja meg. 

9. § A Képviselő-testület a fe1halmozási kiadásait feladatonként a  6. sz. melléklet szerint 
állapítja meg. 

10. § A Képviselő-testület a felújítási előirányzatát célonként a 6/2.sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 955 ezer Ft összegben hagyja 
jóvá. 
12. § A Képviselő-testületnek több éves kihatással járó döntése nincs, mivel a feladatokat 
pályázati pénzből tudjuk megvalósítani, ezért költségvetési évre határozza meg a testület az 
előirányzatot. 
13. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektberuházása nincs az 
önkormányzatnak. 
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg 
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 
 
 

II. 
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15. § (1) A Képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a 
jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. 
(2) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre 
ruházza át. Évközi központi előirányzat zárolása esetén haladéktalanul átcsoportosítást kell 
végrehajtani, a tartalék terhére, melyről a testületet tájékoztatni kell. 
(3) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a 
Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak. 
(4) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek - a polgármester koordinálásával- 
negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésén kötelesek beszámolni. 
A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot 
tenni. 
16. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi 
döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet 
egyidejű módosításával.  
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet 
módosításáról a Képviselő-testület a 15. § (4) bekezdésben foglalt módon dönt. 

17. § Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat 
felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 

18. §. Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a 
költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe 
véve - a 8. számú melléklet szerint állapítja meg. 
19. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg 
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi 
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-
testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a 
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 
20. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott 
költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 
%-át, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 
21. § A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet a tárgyi 
eszköz beruházási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.  
22. § A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszeg 12.000 ezer Ft működési hiányt tartalmaz.  
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja 
működési hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. 
A működési kiadások zavartalan bonyolításához 12.000 ezer Ft működési hitelkeret 
rendelkezésre állását engedélyezi a képviselőtestület. Amennyiben a gazdálkodás során a 
hitelkeretet módosítani kell, a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a 
képviselőtestületet illetik meg. 
Egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt és kamatait rendszeresen fizeti, azt 
a költségvetésében tervezi. 
23. § Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott 
bevételi előirányzataikon felüli többletbevételt. 
A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg 
történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 
24. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet 
pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 
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A hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-
testület a polgármester hatáskörébe utalja. 
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást 
ad. 
Az 1 millió forintot meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselőtestület 
határozatban dönt 
25. §  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. április 1. 
napjától kell alkalmazni. 
Hevesaranyos, 2011. április 26. 
 Dorkó Csaba Bata  Lászlóné   
 Polgármester                                                                                               körjegyző 
 
Az önkormányzati rendeletet a képviselő testület 5 igen szavazattal elfogadja. 
 
3. Napirend: Az ÖNHIKI-s pályázat benyújtása 
Dorkó Csaba: 
 
A 2011. április 30-ig benyújtandó ÖNHIKI-s pályázat egyik mellékleteként kell benyújtania 
rendeletben meghatározott alábbi összetételű önkormányzati döntést. Nagyon fontos lenne 
forráshoz jutni, remélhetőleg támogatják a pályázatukat és működési hiányukat csökkenteni 
tudják. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a határozatot. 
       32/2011.(IV.26.) határozat 

1. Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülte a Magyar Köztársaság 2011. 
évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja 
alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 

2. Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülte az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

I. Hevesaranyos Községi Önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1000 
fő-alatti  (689 fő) és Hevesaranyos-Egerbakta Községek Körjegyzőségéhez 
tartozik 2011. április 1-jétől. 

II. Hevesaranyos Községi Önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2011. 
évben ilyen jogcímen    1.400 ezer forint összegű bevételt tervez. 

III. Hevesaranyos Községi Önkormányzat a 2011. évi költségvetésről elfogadott 
2/2011.(II.14.) rendeletét 8.080 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el. 

IV. A Hevesaranyos Községi Önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. 
évben nem haladja meg az Ötv. 88.§ (2) bekezdés szerinti éves 
kötelezettségvállalás felső határát. 

V. Hevesaranyos Községi Önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező 
könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

Felelős: Dorkó Csaba polgármester 
Határidő: 2011. április 30. 

 
A határozatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
4. Napirend: Az Általános Iskola átszervezésével, más településen működő általános 
iskolához történő csatlakozással kapcsolatos szándéknyilatkozat. 
Előterjesztő: Dorkó Csaba polgármester  
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Dorkó Csaba: 
Az iskola átszervezéssel kapcsolatban több irányban kereste a lehetőségeket, a legjobb 
megoldás az lenne, ha a többcélú társulási szinten tudnák működtetni az iskolát. Számításba 
jöhet még az egyházi iskola,  vagy a kisebbségi nevelés, ehhez anyanyelvi tanár kell. 
 
Király György: A szülők nem nagyon szeretnék, hogy az Egerbaktai gyerekek idejárjanak 
iskolába, mert nagyon problémás gyerekek. A falubéli szülők sokan Egerbe akarják vinni a 
gyerekeket. 
Dorkóné Ferenc Éva tagintézmény vezető:Gyakran beszélnek a szülőkkel és azt szeretnék, ha 
itt helyben megmaradna az iskola 1-6 osztálya. Van tudomása azonban arról, hogy néhányát 
ellen kampányt szerveznek az iskola ellen, és egymást rábeszélve íratják be első osztályos 
gyermekeiket egri iskolába. Ez nagyon hátrányos helyzetbe hozza a helyi iskola működését. 
Cseh Imre: tartsanak egy közös megbeszélést az iskoláról a szülőkkel, pedagógusokkal és a 
képviselő-testülettel, mert a helyi iskolát meg kell tartani. Büszkék az iskolára. Jó színvonalú 
oktatás folyik. 
Dorkó Csaba: Most kellene egy szándéknyilatkozatot tenni az önkormányzat képviselő-
testületének, mert az iskola átszervezés törvényszerinti végrehajtásának döntésére május 31-ig 
ad határidőt. Kéri a testületet, fogadják el a határozat tervezetet. Szavazás. 
 
33/2011(IV.26.) határozat 
Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a következő szándéknyilatkozatot 
teszi, mint a Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi döntése. 

1. Hevesaranyos Községi Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény a helyi 
önkormányzatokról 8.§ (4) bekezdése szerinti, az óvodai nevelésről, és az általános 
iskolai oktatásról és nevelésről előírt feladatát 2011. szeptember 1-től a Bélapátfalvai 
Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában, a Bélapátfalva Városi Általános Iskola 
központtal működő közoktatási intézményfenntartó társulás keretében kívánja ellátni.  

2. A közoktatási intézmény átszervezését követően: A Hevesaranyoson eddig működő 
tagiskola 1-6 osztálya, továbbra is megmarad 1-6 osztályos tagiskolaként, a 7-8 
osztály pedig jár Bélapátfalvára, illetve az Ő döntésük szerint, amennyiben Egercsehi 
is csatlakozni kíván a mikrotársuláshoz, járhat akár Egercsehibe is. 

3. Egerbakta Községi Önkormányzat is esetleges csatlakozási szándékát fejezte ki, a 
majdani társuláshoz, s ennek keretén belül az ő településükön megszűnő iskola 
jelenlegi 1-4 osztályos tanulói szívesen jönnének a Hevesaranyosi tagiskolába. 

4. Az átszervezés munkajogi következménye jelenleg nem ismert, a későbbi közoktatási 
szakvélemény, valamint a Bélapátfalvai Általános Iskola szakapparátus létszáma 
illetve a más települések iskoláinak gyermeklétszáma, valamint a tanáraik száma 
együttes ismeretében kerül meghatározásra a mikrotársulás döntése szerint. 

5. Az átszervezésnek az Önkormányzat számára valószínűleg nem lesz többletkiadása, 
mivel eddig is tagiskola voltunk Egercsehi székhellyel, most pedig lényegében csak a 
székhely iskola változik Bélapátfalvára. A normatíván felül, eddig is megfizettük a 
többlet költséget, ahogyan azt az Egercsehi Általános Iskola, illetve Egercsehi 
polgármestere meghatározta. A tagiskolánk fenntartásához szükséges többlet költséget 
a költségvetésünkbe beterveztük. 

6. A feladatellátás megvalósításának lehetőségei: egyrészt egy mikrotársulás új alapokra 
helyezve Egercsehivel, a másik lehetőség egy új mikrotársulás Bélapátfalvával illetve  
társulás Tarnalesszel. 

7. Az átszervezéssel kapcsolatos további teendők:  
 A 6. pont szerinti lehetőségek szakmai, pénzügyi szempontok szerinti kidolgozása az 

érintett települések önkormányzataival, iskola igazgatóival történő egyeztetések során. 
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 Ezen elvi nyilatkozatot a Közoktatási tv. 102.§. (3) értelmében a közoktatási 
intézmény átszervezésével összefüggő önkormányzati döntés előtt be kell szerezni az 
intézmény alkalmazott közösségének, az iskolaszéknek, az iskola szülői 
szervezetének, az iskolai DÖK-nek a települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
véleményét 15 napon belül. 

 Be kell szerezni a Heves Megyei Önkormányzat fejlesztési tervre épített 
szakvéleményét. 

 Be kell szerezni továbbá az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő 
véleményét a tervezett intézkedésekről. A szakértő véleményét meg kell küldeni a 
megyei önkormányzat részére.  

 A független szakértő kijelölésére, a helyi önkormányzat megkeresésére a közoktatási 
feladatkörben eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot. 
Felelős: Dorkó Csaba 

              polgármester 
Határidő: 2011. május 30 

A határozatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem merült fel, a polgármester megköszöni a részvételt, és 
az ülést 18.15 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 
 

 
 
 

Dorkó Csaba                                                                  Bata Lászlóné 
polgármester                                                                      jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 


