JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. december 18-án 17.00 órakor tartott üléséről.

Helyszín:

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem
3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Drabos Imréné
Endrész György
Juhász István
Lukácsné Kiss Márta
Szillási Gáborné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Hám László

képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

jegyző

Dr. Balázs László

Gedei Zoltán polgármester: köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Dr.
Balázs Lászlót. A megtárgyalandó napirendi pontjaink a következők.
Napirend:
1. Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. –vel 2015. évre kötendő „ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Szerződés ” megtárgyalása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
2. BRÜSSZELNET SALES NETWORK KFT-vel 2008.09.22-én kötött
megbízási szerződés -IKSZT pályázati sikerdíj - elszámolása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
3. Intézményi térítési díjak, bérleti díjak, helyi közszolgáltatások díjainak és
az önkormányzat pénzügyi tárgyú helyi rendeleteinek felülvizsgálata
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
4. Közvilágítási aktív elemeinek karbantartására kötött
vállalkozási szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
5. Döntés a Vámosgyörki Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Előterjesztő: Dr. Balázs László jegyző
6. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
Az első napirendi pont tárgya:

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. –vel 2015.
évre kötendő „ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási
Szerződés ” megtárgyalása

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a napirendhez kapcsolódó
előterjesztés és határozati javaslat elektronikusan kiküldésre került az aláírandó
szerződéstervezettel együtt . A napirendhez kapcsolódik , hogy részt vett a társulás legutóbbi
ülésén. Ott Szabó Zsolt államtitkár elmondta,hogy február végén megérkeznek az új autók,
amik már mérni tudja az elszállított hulladékot. Az új kukák márciusban érkeznek. A régik is
megmaradnak amik április hóban kerülnek felcsippezésre. A szelektív hulladék elszállítása
ingyenes lesz. A papír, műanyag és fém hulladék kerül a szelektív gyűjtőbe , az üvegek
gyűjtése a nagy konténerekben a szelektív gyűjtő szigeteknél történik. Az üveg értékesítése
rendkívül nehéz. Egy szelektív gyűjtője lesz mindenkinek , ebben gyűjti a papírt , a
műanyagot és a fémet. Hatvanba fogják válogatni. A hulladéklerakó október 1-től kezd
működni. A díj két részből áll, alapdíj és a mennyiség után fizetendő mozgó díj. Mivel a
szelektív hulladék elszállítása ingyenes , ezért felvetődhet néhány emberben ,hogy a
kommunális hulladékot is abba helyezi el. Ezért lesz szükség egy olyan ellenőrző csapatra
akik járják a településeket és ellenőrzik a kihelyezett hulladékot. Jogsértés esetén kemény
szankciókra számíthatnak a jogsértők. Az építési törmelék díj ellenében helyezhető el a
lerakóban . A falevelet el fogják szállítani , mint kommunális hulladékot.
Van-e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 2015 év végéig történő megkötésével
kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az előterjesztésben
szereplő határozati javaslattal , kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
79/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaságban 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint
névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkező tagja akként dönt,
hogy 2015. január 1-től Vámosgyörk község közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási feladatok (közszolgáltatás körébe tartozó hulladék
átvétele, elszállítása, kezelése) ellátásával közszolgáltatás keretében
2015.december 31-ig a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság –ot (
székhely: Hatvan, Szepes B. u. 2. ) bízza meg.
Vámosgyörk Községi
Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Gedei Zoltánt Vámosgyörk
Községi Önkormányzatának polgármesterét
az ezen jegyzőkönyv

mellékletét
aláírására.

képező

hulladékgazdálkodási

közszolgáltatási

szerződés

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán Vámosgyörk község polgármestere
Endrész György képviselő: megkérdezi ,hogy az államtitkár úr adott –e tájékoztatást a
Helyőpapi hulladéklerakóba szállítandó hulladékról szóló szerződés felbontásáról .
Gedei Zoltán polgármester: azt mondta Szabó Zsolt államtitkár úr , hogy mi csak a
rekultiváció miatt vagyunk velük kapcsolatba , ott nekünk nincs más kötelmi tartozásunk .
Sajnos ezt leírva még nem láttuk, de állítólag mi vagyunk helyzeti előnybe.
A második napirendi pont tárgya:

BRÜSSZELNET SALES NETWORK KFT-vel
2008.09.22-én kötött megbízási szerződés -IKSZT
pályázati sikerdíj - elszámolása

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a napirendhez kapcsolódó
előterjesztés és határozati javaslat elektronikusan kiküldésre került az aláírandó
szerződéstervezettel együtt . A szerződés 2008. 09. 22-én megkötésre került. 2014. november
28-án keresett meg a Kft. Kérte , hogy a lezáratlan szerződésünket zárjuk le. Az
előterjesztésben leírtuk, hogy miért nem valósult meg ez a pályázat.
Kényszerhelyzetben vagyunk , egyezséget kell kötnünk . Választási lehetőségünk más nincs .
Kéri a testület tagjait , hogy hozzászólásaikat tegyék meg.
Drabos Imréné képviselő: javasolja a testület tagjainak , hogy kérjenek jogi szakvéleményt a
szerződés módosítással kapcsolatosan . Addig nem támogatja a szerződés módosítást míg
ügyvédi szakvéleményt nem kér a testület . A szakvélemény beszerezhető néhány napon
belül.
Endrész György képviselő: konzultált jogásszal és azt a felvilágosítást kapta, hogy
valószínűleg ha peresíti az önkormányzat elveszítheti a pert.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem,
hogy aki egyetért a döntést jogi szakvélemény beszerzéséig, de legkésőbb 2014.12.29-ig
halasszuk el , kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
80/2014. (XII.18) Képviselő-testületi határozat
Tárgy:
BRÜSSZELNET SALES NETWORK KFT-vel
2008.09.22-én kötött megbízási szerződésmódosítás
(IKSZT pályázati sikerdíj) elhalasztásáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2008. 09.22-én megbízási szerződést kötött Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér/IKSZT/2008/1 pályázat megírásával, menedzselésével

kapcsolatos szakértői feladatok ellátására a
BRÜSSZELNET SALES NETWORK KFT-vel.
Vámosgyörk Községi Önkormányzathoz a nyerési értesítő 2010.04.12-én
érkezett meg . Az elnyert támogatási összeg 35 millió forint .
A sikerdíj 12% = 4200000 Ft. +Áfa (bruttó 5334 000 Ft. )
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
BRÜSSZELNET SALES NETWORK KFT-VEL a sikerdíj részleges
kifizetéséről kötendő egyezség jóváhagyását elhalasztja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy jogi szakvéleményt
szereztessen be a 2008. 09.22-én kötött megbízási szerződésről - Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér/IKSZT/2008/1 pályázat megírásával,
menedzselésével kapcsolatos szakértői feladatok ellátására - 2014.
december 29-ig.
Határidő : azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A harmadik napirendi pont tárgya: Intézményi térítési díjak, bérleti díjak, helyi
közszolgáltatások díjainak és az önkormányzat
pénzügyi tárgyú helyi rendeleteinek felülvizsgálata
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak , hogy a napirendhez kapcsolódó
előterjesztések és határozati javaslatok elektronikusan kiküldésre kerültek . A díjainkat sem az
elmúlt évben nem emeltük sem a jövő évre nem tervezzük az emelést. Kéri a testület tagjait,
hogy egymás után szavazva változtatás , módosítás nélkül fogadja el azokat.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Szillási Gáborné kévpiselő: ha hosszú évekig nem nyúlunk a díjakhoz előbb utóbb mi
fizetünk rá. Ha pár-száz forintot emelünk az senkit nem üt meg. Ha egyszerre emelünk sokat
az bántó .
Gedei Zoltán polgármester: elfogadja amit a képviselőasszony mond, de ez most
önkormányzatunknál azért nem aktuális , mert a bérelt helyiségek olyan felújításokra
szorulnak amit nekünk kellene elvégeztetni. Ezt az igényt a bérlők már jelezték is. Erre
egyenlőre forrásaink nincsenek , ezért is helyes ha nem változtatunk a bérleti díjainkon. Az
előterjesztésben foglaltakat tehát fenn kívánja tartani .
Ha nincs további kérdés , hozzászólás kérem, hogy aki egyetért az előterjesztésekben
szereplő határozati javaslatokkal , kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
81/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Posta bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Posta bérleti díját
a 2015. évre vonatkozóan 21.600 Ft/hó + ÁFA összegben állapította meg.
Határidő: Azonnal

Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
82/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú földterületek haszonbérleti díját 20.000 Ft/ha/év + ÁFA összegben
állapította meg a 2015. évre vonatkozóan.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
83/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Fogászati rendelő bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati rendelő
havi bérleti díját 6.200 Ft + áfa + közműköltség összegben állapította meg a
2015. évre vonatkozóan.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
84/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Orvosi rendelő bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi rendelő havi
bérleti díját 12.500 Ft + áfa + közműköltség összegben állapította meg a 2015.
évre vonatkozóan.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
85/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk, Kossuth út 49. sz. alatti 1. számú szolgálati
lakás bérleti díja

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosgyörk,
Kossuth út 49. sz. alatti 1. számú szolgálati lakást 2015. évre vonatkozóan sem
kívánja bérbe adni .
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
86/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk, Kossuth út 49. sz. alatti 2. számú szolgálati
lakás bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosgyörk,
Kossuth út 49. sz. alatti 2. számú szolgálati lakást 2015. évre vonatkozó sem
kívánja bérbe adni .
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
87/2014. (XII.18.)Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk, Táncsics u. 3. szám alatti szolgálati lakás bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosgyörk,
Táncsics u. 3. szám alatti szolgálati lakásának 2012. évre vonatkozó bérleti
díját 7000,-Ft/hó + ÁFA összegben állapította meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

88/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyar Telekom bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom
bérleti díját 60.000,-Ft/hó + ÁFA + közműköltség összegben állapította meg.
Határidő: Azonnal

Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
89/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közösségi Ház bérleti díjai
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi Ház
bérleti díjait az alábbi összegekben állapította meg a 2012. évre vonatkozóan:
Színházterem egész nap (4 órán túl)
fél nap (4 óráig)
Előtér:
Internethasználat:

6.320 - Ft. + ÁFA
3.120 - Ft. + ÁFA

egész nap
2.240 Ft. + ÁFA
fél nap
1.120 Ft. + ÁFA
1 óra
400 Ft. + ÁFA
Minden megkezdett félóra: 120 Ft.+ ÁFA

Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
90/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Fénymásolás díjai
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fénymásolás díját
2015. évre A/4-es lap esetén 24 Ft/lap + áfa, A/3-as lap esetén 40 Ft/lap + áfa
összegben állapította meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
91/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2014/15-ös
tanévi közétkeztetési feladatainak megtárgyalása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József Attila
(3291 Vámosgyörk, József Attila u. 27.) árajánlatát az Önkormányzat

2013/2014-es tanévre vonatkozó közétkeztetési feladatainak ellátására
84/2013 (IX.27.) határozatával megtárgyalta és elfogadta.
A képviselő-testület 56/2014. (IX.9.) KT. határozatával a 2014. VIII. 31-én
lejáró közétkeztetési szerződést 2014. december 31-ig meghosszabbította.
Tóth József Attila az önkormányzattal történő egyeztetés alapján a 2013/2014es közétkeztetési díjait a 2014/2015-ös tanévre is fenntartja.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy Tóth József Attila (3291 Vámosgyörk, József Attila u. 27.)
egyéni vállalkozóval az Önkormányzat közétkeztetési feladatainak ellátására –
az önkormányzat intézményeiben a gyermek- , diák- és felnőtt étkeztetés 2015. január
1-től 2015. augusztus 31-ig tartó időszakra vállalkozási
szerződést kössön a 2013/2014-es tanévre megállapított közétkezési térítési
díjakkal :
Időskorú felnőtt: 600,-Ft/fő/nap (ebéd)
Ebéd : anyagköltség: 472,4 -Ft. Áfa: 127,6 -Ft. Összesen:600 -Ft
Munkahelyi étkező: 600,-Ft/fő/nap (ebéd)
Ebéd : anyagköltség: 472,4 -Ft. Áfa: 127,6 -Ft. Összesen:600 -Ft
Óvodáskorú gyermek ( összesen :3X étkeztetés 610 -Ft.)
tízórai: 130,-Ft/fő/nap,
Ebéd: 350,-Ft/fő/nap,
uzsonna: 130,-Ft/fő/nap
Tízórai : anyagköltség: 102,4 -Ft. Áfa: 27,6 -Ft. Összesen:130 -Ft.
Ebéd : anyagköltség: 275,6 -Ft. Áfa: 74,4 -Ft. Összesen:350 -Ft.
Uzsonna: anyagköltség: 102,4-Ft. Áfa: 27,6 -Ft. Összesen:130 -Ft
Iskoláskorú gyermek: ( összesen :3X étkeztetés 700 -Ft.)
tízórai: 125,-Ft/fő/nap,
ebéd: 450,-Ft/fő/nap,
uzsonna: 125,-Ft/fő/nap
Tízórai : anyagköltség: 98,5 -Ft. Áfa: 26,5 -Ft. Összesen:125 -Ft.
Ebéd : anyagköltség: 354 -Ft. Áfa: 96 -Ft. Összesen:450 -Ft.
Uzsonna: anyagköltség: 98,5 -Ft. Áfa: 26,5 -Ft. Összesen:125 -Ft.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A negyedik napirendi pont tárgya: Közvilágítási aktív elemeinek karbantartására
kötött vállalkozási szerződés meghosszabbítása

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a napirendhez kapcsolódó
előterjesztés és határozati javaslat elektronikusan kiküldésre került az aláírandó
szerződéstervezettel együtt .
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal , kézfeltartással jelezze.

Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

92/2014. (XII.18) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: közvilágítási aktív elemeinek karbantartására kötött
vállalkozási szerződés meghosszabbítása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Balogh Zoltán egyéni vállalkozóval (cím: 5123 Jászárokszállás ,
Mikszáth út 4. ;Vállalkozói ig.sz.: ES-090542 adószám: 65000403-2-36),
2014 március 1-től 2014. december 31-ig Vámosgyörk közigazgatási
területén lévő közvilágítás aktív elemeinek karbantartására
kötött VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST
2015. március 31-ig meghosszabbítja .
A képviselő-testület a karbantartási díj összegét
68700 Ft. /hó összegben változatlanul fenntartja ,
mivel a vállalkozó alanyi áfamentes .
A képviselő-testület felhatalmazza Gedei Zoltán polgármestert ezen
jegyzőkönyv mellékletét képező vállalkozási szerződés módosítás
aláírására.
Határidő : azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Az ötödik napirendi pont tárgya: Döntés a Vámosgyörki Közös Önkormányzati
Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a napirendhez kapcsolódó
előterjesztés és rendelet tervezet elektronikusan kiküldésre került.
Kiemeli ,hogy 2014-ben is részesültek illetménykiegészítésben a hivatal dolgozói . Ennek
fedezete a hivatalnál rendelkezésre áll.
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az
előterjesztésben szereplő rendelettervezet elfogadásával az kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet
alkotja :( A rendelet ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatalnál

foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Drabos Imréné képviselő: ha legközelebb szavazás lesz az illetményről szeretné ha az
előterjesztésben szerepelnének összegszerűen az érintett illetmények. Szeretné tudni azt is a
következőkben ,hogy ezt milyen összeget jelent összesen éves szinten !
A hatodik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a napirendhez kapcsolódó
előterjesztés a védőnő helyettesítéséről és az ehhez kapcsolódó határozati javaslat
elektronikusan kiküldésre került .
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal , kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
93/2014. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: védőnői helyettesítés
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
védőnő
helyettesítési feladatok ellátására 2015. január 1-től 2015. szeptember 30-ig
határozott időre megbízási szerződést
létesít Tassy Mária csányi
védőnővel. A helyettesítéshez a védőnő munkáltatója Csány község
polgármestere előzetesen hozzájárult.
A védőnői tanácsadás és fogadóóra feladatainak ellátása heti 20 órában
kedd és csütörtöki napokon történik. Az ellátási körzet : Vámosgyörk
község közigazgatási területe.
A megbízás díj bruttó 120000 Ft/hó. A helyettesítés alapdokumentuma a
polgármester és a helyettesítő védőnő által aláírt megbízási szerződés.
Ezért a képviselő-testület felhatalmazza Gedei Zoltán polgármestert, hogy
a fentiek alapján elkészített megbízási szerződést a védőnővel aláírja.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 17 óra 58 perckor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

