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Jegyzőkönyv
Készült: Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február
13-án (szerdán) 19,00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Ülés helye:

Fertőhomok, Önkormányzat ülésterme

Jelen vannak:

Horváth Attila
Dr. Jakab Zsolt

polgármester
jegyző

Radovits Tibor
Iliásné Pozsgai Anna
Kertész Norbert
Nagyné Kovács Erika

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Herbst Zoltánné
Vargháné Horváth
Bernadett

gazdálkodási munkatárs

Meghívott:

óvodavezető

Horváth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel annak valamennyi, 5 tagja jelen van.
Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy új,
4. napirendi pontként a Pannon Fertő-táj projekttel kapcsolatos tulajdonosi
hozzájárulás kiadását, 5. napirendi pontként a szúnyoggyérítés vállalkozásba
adására indítandó közbeszerzési eljárás témáját tárgyalja a képviselő-testület.
Átmeneti segély iránti kérelem is érkezett a meghívó kiküldése óta, melyről 7.
napirendi pontként javasolta döntést hozni.
A képviselő-testület a napirendet egyhangúlag jóváhagyta.
Napirendi pontok:
1. Napirendi pont:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; - a
Tündérrózsa
Óvoda
Fertőhomoki
Óvoda-bölcsőde
Tagintézmény
költségvetésének véleményezése
Előadó: Horváth Attila polgármester
Meghívott: Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető
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2. Napirendi pont:
Állásfoglalás kialakítása a Tündérrózsa Óvoda Fertőhomoki Óvoda-bölcsőde
Tagintézményének esetleges csoportbővítéséről
Előadó: Horváth Attila polgármester
Meghívott: Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető
3. Napirendi pont:
A képviselő-testület 2013. évi munkatervének összeállítása
Előadó: Horváth Attila polgármester
4. Napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás a Pannon-Fertő régió határokon átnyúló vízellátás
fejlesztéséhez
Előadó: Horváth Attila polgármester
5. Napirendi pont:
Nyilatkozat a szúnyoggyérítés kivitelezési
közbeszerzési eljárás megindításához
Előadó: Horváth Attila polgármester

munkáihoz

kapcsolódó

6. Napirendi pont:
Tájékoztatások, bejelentések
Előadó: Horváth Attila polgármester
7. Napirendi pont:
Szociális ügyek
Előadó: Horváth Attila polgármester
Horváth Attila polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben
hozott határozatokról (beszámoló mellékelve).
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.
1. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester: Az önkormányzat – jegyző által elkészített –
költségvetési rendelettervezetét a meghívóval megküldtük. A rendelettervezetben
javasolt előirányzatok megalapozásához további, önálló önkormányzati
rendeletalkotás,
rendelet
módosítása
nem
indokolt.
A
költségvetési
rendelettervezethez kapcsolódó, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban szintén
csatoltuk (mellékelve). Az előirányzat-felhasználási tervet az ülésen osztottuk ki
(mellékelve). Ezek a táblázatok nem képezik a rendelet részét. A rendelettervezet
többéves kihatással járó döntéssel nem kalkulál, a közvetett támogatásokat
(adóelengedéseket, adókedvezményeket) külön táblázatban mutatjuk be (mellékelve).
Nem képezi a rendelet részét – de természetesen kiküldtük - az önkormányzat
bevételeit és kiadásait részletesen is bemutató összeállítást, amely – a rendelet
megalkotását követően – a polgármester jóváhagyásával az önkormányzat elemi

3
költségvetésévé válik (mellékelve). Külön megküldtük a Tündérrózsa Óvoda tervezett
elemi költségvetését; amely a székhely település polgármesterének jóváhagyása
esetén válik „formálisan” is azzá (mellékelve). Ebben jól elkülöníthető a tagintézmény
költségvetése, melynek központi költségvetésből nem fedezett (Fertőhomok
Önkormányzata által finanszírozandó) részét működési célú pénzeszköz átadásként
4 millió 614 ezer Ft-tal az 5. melléklet tartalmazza. Ebben az összegben az
étkeztetéshez történő hozzájárulás (önrész) is szerepel. A kizárólag óvodai
neveléshez való hozzájárulás tervezett mértéke 3 millió 457 ezer Ft. A felhalmozási
kiadások között egyelőre nem terveztük a „Fertőhomoki sportöltöző és sportpálya
fejlesztése” elnevezésű 19 millió 50 ezer Ft bruttó költségvetésű LEADER projekt
megvalósítását, miként a bevételek között az ennek részleges finanszírozására
benyújtott 15 millió Ft pályázati igényünket sem. A projekt 4 millió 50 ezer Ft
pályázati önrésze a jelenlegi általános tartalékból nem finanszírozható, miként a
költségvetésből a teljes projekt előlegezését (a támogatás utólag, a megvalósítás
arányában hívható le) sem tudjuk biztosítani. Ugyanakkor a projekt megvalósítása –
nyertes pályázat esetén – valószínűleg eleve a következő évre áthúzódó beruházás
lesz. A szakaszolt kifizetés érdekében pedig amúgy is vagy a megvalósítást kell
elnyújtani, vagy a pályázati támogatás előfinanszírozására szükséges likvid – éven
belüli – hitel igénybevétele. 65 millió 952 ezer forintos főösszeggel számol a
költségvetés. A koncepció óta sajnos történtek változások a belső tartalmat illetően.
Ezek számunkra rendkívül kedvezőtlenek. A korábbi célokra ez rá tudott épülni
azzal, hogy 20 millió forint pénzmaradvánnyal is számolunk. Benne van a térfigyelő
kamera és az óvoda radiátorainak cseréje, ami mára halaszthatatlanná vált. A
kézműves tábor is benne van, de például nem fért bele a kultúr felújítására beadott
pályázat, hiszen az elmondottakon túl 2 millió 134 ezer forint a tartalék. Maga a
projekt önrésze 4 millió forint. A költségvetésen van némi tartalék, ezért szerintem a
pályázati projekt megvalósulhat, de bizony, a számok aggasztóak. A koncepció
tervezésénél úgy indultunk, hogy nincs dolgunk az iskolával, a hivatallal. Utóbbinál
ráadásul az első négy hónap kevesebb összeggel szerepel, de ezen kívül is kell a
működéséhez pénzt biztosítani. És azt mondtuk, nincs dolgunk az óvodával sem, de
itt is hozzá kell tenni miként említettem 3,5 millió Ft-ot. Nem tudom, mi van azokkal
az önkormányzatokkal, akik pénzmaradvány nélkül indulnak neki. Úgy gondoltuk,
hogy a csökkentéssel – amit az SZJA és a gépjárműadó 60%-ának elvitele jelent – még
mindig jól fogunk állni, de nem számítottam arra, hogy az egyéb dolgokhoz is hozzá
kell tenni. Eddig sem lehetett nagyvonalúan gazdálkodni, de most már izgulunk,
hogy váratlan helyzetek ne jöjjenek elő. A költségvetés tervezésével a váratlan
helyzeteket elég jól ki is szűrtük. Hiszen precízen terveztünk olyan kiadásokat –
például a rendezvényekkel kapcsolatban -, amelyek korábban a módosítások során
kerültek be. Amit a médiából hallani, hogy a hivatal, a közvilágítás, az egyéb konkrét
feladatok alulfinanszírozottak. A közvilágítás támogatása például alig több, mint
Hidegség esetében, így az üdülőterület biztosan nincs benne. Nem gondolom, hogy
vészharangot kell kongatni, de valaminek történnie kell. Nem hiszem, hogy belső
tartalékkal áthidalható. Úgy néz ki, hogy a kötelező feladat nem finanszírozott. A
közös hivatal költségvetésébe nem gondolom, hogy érdemes belemenni. Erről az
együttes ülésen amúgy is döntöttünk. Nem kötelező tájházat üzemeltetni, ad
abszurdum be is lehet zárni. De nem gondolom, hogy ezt kellene tenni. A földterület,
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amit megvettünk, még vízrendezésre vár, a környezetvédelmi alapból ez
finanszírozható. Tehát minden olyan cél, ami eddig megfogalmazódott, megvalósul.
Biztosan lesznek pótelőirányzatok, valószínűleg lesznek ma még nem látható
pótlólagos források…
Radovits Tibor alpolgármester: Ha mindenki jelzi, hogy milyen állapotban vannak a
költségvetések, akkor biztosan lesz változás.
Horváth Attila polgármester: A költségvetés részét képezi az óvoda és a tagóvoda
költségvetése. Az az érdekes, hogy mind a székhely, mind a tagintézmény abszolút
telített, sőt olyan helyzet állt elő, hogy szinte gyerekeket kell elutasítani. Ma abban a
helyzetben vagyunk, hogy megoldást kell keresni a gyerekek ellátására. Az ilyen
kihasználtság mellett is „lyukas” az óvoda költségvetése.
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető: A fertőhomoki óvodában érezhető
jövőre a magas létszám. A jelenlegi 17 fertőhomoki gyermek helyett 25 fertőhomoki
lesz. Már idén is meghaladtuk a maximális létszámot, ami fenntartói jóváhagyással
legfeljebb 20%-kal még növelhető. Jövőre ugyanakkor már nem biztos, hogy ez
engedélyezhető. A 15 óvodás mellé amúgy is legfeljebb 5 bölcsődés vehető fel. Fél
csoport bővítésre lenne szükség. Maradna az óvoda-bölcsőde és egy másik, akár 25
fős csoport. Ehhez teljesíteni kell a szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Az
úgynevezett tornaszoba lehetne ennek a csoportnak a helyszíne. Plusz mosdót is
kellene kialakítani. A jelenlegi két óvónő mellett egy fő „fél” óvodapedagógust és a
mostani részfoglalkozású dajka 8 órás foglalkoztatását jelentené a személyi feltételek
teljesítése. A létszám bővítése az előzetes kalkulációk szerint havi 100 ezer forint
plusz járulékokkal növelné a költségvetésünket. Megjegyzem: az ismertetett
gyermeklétszámban a 2012-ben született gyerekek még nem is szerepelnek. Közülük
bárki jelentkezhet a bölcsődébe.
Horváth Attila polgármester: Az óvoda költségvetése 12 millió 982 ezer Ft, a
támogatás 9 millió 525 ezer Ft, amit hozzáteszünk, 3 millió 457 ezer Ft. A radiátorok
cseréjére 1 millió forint van tervezve. Ebbe az összegbe talán a szükséges mosdó
kialakítás is beleférne. Kértük tervező véleményét, javaslatát is ahhoz, hogy milyen
építésügyi feltételeket kell teljesíteni az esetleges új csoport kialakításához.
Dr. Jakab Zsolt jegyző: Elhangzott, hogy szükséges az óvodai férőhelyek bővítése,
de az is elhangzott, hogy mindez többletkiadással jár. Meg kell vizsgálni, kinek az
érdekében kerül sor a bővítésre. Szeretném ugyanis felhívni a figyelmet, hogy
legkésőbb június végével meg kell szüntetni az óvodai intézményfenntartó
társulásunkat. Meg kell tehát kérdezni, hogy azok az önkormányzatok, akinek
településéről hozzánk járnak gyerekek, finanszírozzák-e a központi költségvetésből
nem támogatott részt? Ennek hiányában szigorúan kell vennünk a felvételi körzetet.
Horváth Attila polgármester: Felmerül az is, hogy vajon minden gyereknek az
óvodában kell-e lennie? Gondolok itt például a gyesen lévő anyukák gyermekeire…
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Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető: 2014. szeptembertől hároméves kortól
kötelező lesz az óvoda.
Radovits Tibor alpolgármester: A gyes is visszaesik, kénytelenek lesznek a szülők
dolgozni, és óvodába vinni a gyerekeket.
Vargháné Horváth Bernadett óvodavezető: A következő évek adatai szinte
láthatatlanok. Lehet, hogy három év múlva nem lesz rá szükség. Évente van 4-5
gyerek, aki év közben költözik be.
Horváth Attila polgármester: Ki kell dolgozni egy olyan rendszert, amelyben a
települések megfizetik a rájuk eső arányos hozzájárulást.
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündérrózsa
Óvoda 2013. évi elemi költségvetésének tervezetében foglaltakkal – ebben konkrétan is
meghatározva a Fertőhomoki Óvoda-Bölcsőde Tagintézmény összesen 12 millió 982 ezer
forint költségvetését – egyetért.”
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
4/203.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Tündérrózsa Óvoda 2013. évi elemi költségvetésének
tervezetében foglaltakkal – ebben konkrétan is meghatározva a
Fertőhomoki Óvoda-Bölcsőde Tagintézmény összesen 12 millió
982 ezer forint költségvetését - egyetért.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Attila polgármester javasolta az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013. önkormányzati rendelet megalkotását, az előterjesztett rendelettervezet szerint.
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 4 fő
vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal megalkotta az Önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló 2/2013. önkormányzati rendeletet (mellékelve).
2. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester: Ezt a témát jelentősen érintettük. A tagintézménybe
járó gyermekek létszáma jelenleg 23 fő. Ebből 5 fő bölcsődés. A jogszabályban
biztosított lehetőség egységes óvoda-bölcsőde csoportok esetében legfeljebb 20 fő (15
fő óvodás és 5 fő bölcsődés). A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény nevelési év
végéig még hatályban lévő 3. számú mellékletének 7. pontjában foglaltak szerint az
intézmény az óvodai csoportra megállapított maximális létszámot – a fenntartó
engedélyével – legfeljebb húsz százalékkal átlépheti. Az erre vonatkozó kérelmet a
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Tündérrózsa Óvoda vezetője – a fenntartó – Hegykő Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete felé benyújtotta (a hegykői csoportok összes létszáma is több, 78
fő, a maximális 75 helyett). A nevelési évben további 6 gyermek érkezése várható. A
jelenlegi és a várható gyermeklétszámokra figyelemmel felmerülhet egy újabb,
további csoport indításának szükségessége. A hegykői épületben erre – bővítés
nélkül - nincs lehetőség, ugyanakkor a fertőhomoki tagintézmény épületében –
átalakításokkal – ez akár megoldható. Az újabb csoport indítására mindig csak
nevelési év elején van lehetőség, az erre vonatkozó átszervezési döntést július utolsó
munkanapjáig (2013-ban július 31-ig) lehet meghozni. A kérdés komplex
megválaszolásához a műszaki megoldásokon és ezek bekerülési költségén túl a plusz
egy csoport fenntartásának (pl. pedagógusi, dajka létszám) finanszírozását is
tisztázni kell, továbbá azt is, mely települése(ek) érdekében merül fel a bővítés
igénye, vagyis a fenntartói költségekhez honnan várható hozzájárulás a központi
költségvetési támogatáson túl.
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Horváth
Attila polgármestert azzal, hogy vizsgálja meg a Tündérrózsa Óvoda fertőhomoki Óvodabölcsőde Tagintézményében egy új óvodai csoport kialakításának lehetőségét és készítse el az
erről szóló döntés meghozatalához szükséges előterjesztést.”
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
5/2013.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza
Horváth Attila polgármestert azzal, hogy vizsgálja meg a Tündérrózsa
Óvoda fertőhomoki Óvoda-bölcsőde Tagintézményében egy új óvodai
csoport kialakításának lehetőségét és készítse el az erről szóló döntés
meghozatalához szükséges előterjesztést.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2013. április 30.
3. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester: Gondolom, az előterjesztésként kiküldött munkaterv
megalapozottan készült és a mai napot követően visszatérünk a szokásos keddi
ülésnapokhoz.
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi
munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint állítja össze.”
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének a döntéshozatalában 5
fő vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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6/2013.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi
munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állítja
össze.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2013. december 31.
4. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester: A meghívó kiküldése óta érkezett az UVATERV Zrt.
tervező irodától három ingatlan vonatkozásában tulajdonosi hozzájárulás kiadása
iránti kérelem a Pannon-Fertő Régió Határokon Átnyúló vízellátás fejlesztéséhez
kapcsolódóan. A hozzájárulás épületek engedélyeztetési eljárásához szükséges. A
Soproni Vízmű Zrt. által kezelt nagycenki, soproni és hegykői ingatlanokról van szó.
Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi
hozzájárulását adja az önkormányzat résztulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a
nagycenki 0119/4 hrsz-ú, a soproni 0375/5 hrsz-ú és a hegykői 0170/4 hrsz-ú ingatlanokon az
Út-Vasút Tervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) által a Pannon-Fertő régió
határokon átnyúló vízellátás fejlesztése keretében tervezett gépház bontásokhoz, valamint
gépház építéséhez szükséges hatósági engedélyeztetési eljárásához.”
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
7/2013.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzat résztulajdonában
lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a nagycenki 0119/4 hrsz-ú, a soproni
0375/5 hrsz-ú és a hegykői 0170/4 hrsz-ú ingatlanokon az Út-Vasút
Tervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) által a Pannon-Fertő
régió határokon átnyúló vízellátás fejlesztése keretében tervezett
gépház bontásokhoz, valamint gépház építéséhez szükséges hatósági
engedélyeztetési eljárásához.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2013. február 28.
5. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester: Szintén a meghívó kiküldését követően érkezett
Sopron önkormányzatától az a levél, amelyben kérik jelezni, hogy az 5 éves
időtartamra kiírásra kerülő szúnyoggyérítési közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásában
Fertőhomok
vonatkozásában
mekkora
területen,
milyen
kezelésszámmal tervezzenek. Évente probléma volt azzal, hogy a kezeléseket későn
lehetett megkezdeni a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt. Korábban
nyilatkoztunk is, hogy részt kívánunk venni az 5 éves beszerzésben.
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Horváth Attila Fertőhomok polgármestere a következő határozati javaslatot tette fel
szavazásra: „Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron Megyei
Jogú Város gesztorságával kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban 10 hektár területen évi
kétszeri biológiai kezelést, 82 hektár területen évi 5 kémiai kezelést rendel meg.”
Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntéshozatalában 5 fő
vett rész. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
8/2013.(II. 13.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sopron
Megyei Jogú Város gesztorságával kiírásra kerülő közbeszerzési
eljárásban 10 hektár területen évi kétszeri biológiai kezelést, 82 hektár
területen évi 5 kémiai kezelést rendel meg.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont:
a) Horváth Attila polgármester: Támogató nyilatkozatot adtam ki Kocsis István
zászlós részére „Az év körzeti megbízottja” cím elnyeréséhez. A rendőrőrsről
összességében is azt tudom mondani, hogy segítőkészek, és az állományban talán
Kocsis István a legrégibb „bútordarab”.
b) Horváth Attila polgármester: Fontosnak tartom, hogy tájékoztatást adjak a
szemétkérdés aktuális helyzetéről. Nagyon sokszor beszéltem az STKH Kft.
igazgatójával, személyesen is több órát egyeztettünk annak kapcsán, hogy ez a
rendszer nyilván ki fog alakulni, de esetünkben főként az üdülőterület kapcsán. Múlt
héten telefonált egy üdülőtulajdonos, akinek azt mondták Sopronban: a zsákját akkor
viszik el, ha a kukája mellé teszi. De mért kell kuka, ha megveszi a zsákot? Arról volt
szó, hogy amíg nincs meg ennek a végleges formája, addig a cég elvisz bármilyen
zsákot. Gond van a zöldhulladékkal is. Kérdés: mikor lehet megvenni a zsákot? Az
igazgató szerint évente hat hónapon át köteles az üdülőtulajdonos elszállíttatni a
szemetét a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtási rendelete alapján. Én azt sem
értettem, hogy ha ez akár törvényi előírás is, de miért nem jelezte felém, és miért
mondanak olyat, ami így ellentétes a mi tájékoztatásunkkal. Tőlünk várják a
megoldást - jövő héten lesz tanácsülés -, ezért én a Társulás elnökének írtam egy
levelet. Erre fel ma hívtak, hogy személyesen találkozzunk hétfőn a városházán.
Arról sem tudunk semmit, hogy az energia hivatal jóváhagyta-e a magasabb árakat?
Ugyanakkor a zsák árába már beleépítették. Szeretném, ha egyben látnánk az egész
rendszert, hogy mi is elmondhassuk a lakosságnak a szükséges információkat.
7. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester elmondta, hogy szociális ügy következik, ezért zárt
ülést rendelt el.
Horváth Attila polgármester a zárt ülés befejezését követően kihirdette, hogy a
képviselő-testület egy kérelmező részére 25 ezer forint átmeneti segélyt állapított
meg.
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Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Attila polgármester a képviselő-testület
ülését 20 óra 48 perckor bezárta.

Kmf.

Horváth Attila
polgármester

dr. Jakab Zsolt
körjegyző
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Melléklet:
 meghívó;
 jelenléti ív;
 beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról;
 a költségvetési rendelettervezettel beterjesztett dokumentumok:
o költségvetési mérleg,
o előirányzat-felhasználási terv;
o közvetett támogatásokat bemutató táblázat;
o az önkormányzat elemi költségvetésének tervezete;
o a Tündérrózsa Óvoda elemi költségvetésének tervezete;
 2/2013.(II. 23.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről;
 melléklet a 6/2013.(II. 13.) képviselő-testületi határozathoz (2013. évi munkaterv).

