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Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.
november 27-én 1530 órakor megtartott nyílt testületi ülésén.
Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony
Horváth Ádám polgármester
Simon Balázs alpolgármester,
Róka András, Dankovics Norbert képviselők (4 fő)

Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző
Horváth Ádám polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést.
Megállapította, hogy az öttagú testületből három megválasztott képviselő és a polgármester
jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Javaslatára a testület a nyílt ülés
napirendjét egyhangúlag (4 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta:
Napirend:
1./

Dozmati ingatlan megvásárlása
Ea.: polgármester

2./

Kilátó építésére pályázat benyújtásának megbeszélése
koncepciójának elfogadása
Ea.: polgármester

3./

Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók
Ea.: polgármester

1./ napirendi pont megtárgyalása:
Horváth Ádám: Van egy dozmati ingatlan, amit megvásárlásra javasolnék több okból is. A
Fiumei u. 33. szám alatti házról van szó, ami a Reczetár György tulajdona. Ez egy régóta nem
lakott ingatlan, amit jó lenne közösségi célokra használni. A telek teljes nagysága 1410 m2.
Lehetőség lenne benne egy közösségi tér kialakítására pályázati támogatás segítségével.
Ehhez viszont először az önkormányzat tulajdonába kell, hogy kerüljön. Lehetőség van arra
is, hogy a pályázati támogatást az Együtt Dozmatért Egyesület igényelje. Már egyeztettem
erről az egyesülettel, a pályázat benyújtásához segítséget tudunk nyújtani részükre. Ahhoz
hogy ez megvalósuljon, először meg kell vásárolni az ingatlant és a képviselőtestület részéről
a hozzájárulást meg kell adni, hogy az egyesület pályázatot nyújthasson be IKSZT
kialakítására. Jelenleg pályázati igényt még nem lehet benyújtani, de remélhetőleg hamarosan
lesz lehetőség rá. Erre jó lenne felkészülni és lehetőség esetén pályázni. A tartalék
előirányzatunk terhére meg tudjuk vásárolni az ingatlant.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:

109/2013. (XI.27.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete meg kívánja vásárolni a Dozmat,
Fiumei u. 33. szám alatti 1410 m2 nagyságú, kivett lakóház, udvar ingatlant (Dozmat, 57
hrsz.) Reczetár György 9791 Dozmat, Szabadság u. 20. szám alatti lakos tulajdonostól
2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint vételárért. A vételár kifizetésének fedezete az
önkormányzat tartalék előirányzata. Az önkormányzat az ingatlant a későbbiekben
közösségi célokra kívánja használni.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy az Együtt Dozmatért Egyesület pályázatot
nyújtson be az épületben IKSZT kialakítása céljából.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: Nemrég döntöttünk arról, hogy megvásároljuk a 0140 hrsz-ú területet,
aminek a művelési ága erdő. Erre a területre lehetne egy kilátót létesíteni pályázati támogatás
segítségével. A kilátó építéséhez szükséges tervet Galambos István és Piroska László
készítette el. Az önkormányzatnak van egy elfogadott közjóléti fejlesztési terve, amiben már
akkor is megfogalmazásra került egy kilátó létesítésének terve. Javaslom, hogy fogadjuk el a
most elkészült tervdokumentációt és ezen dokumentáció alapján az önkormányzat közjóléti
fejlesztési tervének módosítását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
110/2013. (XI.27.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Dozmati Kilátó
közjóléti létesítmény létesítési engedélyezési tervét a tervdokumentációban foglaltaknak
megfelelően.
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat közjóléti
fejlesztési tervét módosítja, a tervdokumentációban foglaltakkal kiegészíti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: Ahogy elhangzott, a kilátó építésére pályázatot lehetne benyújtani. A
pályázat benyújtásában Illés Péter lenne a segítségünkre. Javaslom, hogy a kivitelezés
megvalósításához nyújtsunk be pályázatot, mivel önerőből a megvalósítást nem tudjuk
finanszírozni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
111/2013. (XI.27.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő 0140 hrsz-ú, erdő művelési ágú területre kilátót kíván létesíteni. A kilátó
kivitelezése költségeinek támogatására pályázatot kíván benyújtani.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: Illés Péter a pályázat beadásához szükséges kérdésekben erdészeti
szaktanácsadást vállalt önkormányzatunk részére. Ennek ellenértékét 150 ezer forintban
határozta meg, ami szerintem nem nagy összeg. Más pályázatok esetén is fizetünk
pályázatírónak, ebben az esetben most nem lesz pályázatíró, a Péter segítségével be tudjuk
adni a pályázatot. Javaslom, hogy fogadjuk el Illés Péter részére erdészeti szaktanácsadás
szolgáltatás ellenértékeként 150 ezer forint kifizetését.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
112/2013. (XI.27.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete erdészeti szaktanácsadásra kéri fel
Illés Péter 9791 Dozmat, Tölgyfa u. 3 szám alatti lakost. A képviselő-testület az erdészeti
szaktanácsadás ellenértékét 150 ezer forint összegben határozza meg. A kiadás fedezete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tartalék előirányzata.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ napirendi pont megtárgyalása:
a.) Horváth Ádám: A Tölgyfa utcában az önkormányzat tulajdonában lévő 80/40 hrsz-ú
területből lehetne újra telkeket kialakítani. Lassan a Vadvirág utcában elfogynak a telkek,
ezért lehetne már most kialakítani újra kettőt, amennyiben lesz érdeklődő már meglennének a
kialakítások. A közművek kialakítása is most van folyamatban, ezért célszerű lenne a telkeket
kialakítani, hogy a közművek bekötését most meg tudjuk oldani. Két 1500 m2-es telket
lehetne a Tölgyfa utcában kialakítani utcafronton, így teljes lenne az utca. Javaslom a telkek
kialakítását és a földhivatalban történő bejegyeztetését.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
113/2013. (XI.27.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő 80/40 hrsz-ú területből a változási vázrajznak megfelelően két 1500 m2-es telket
kíván kialakíttatni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges földmérési munkákat
végeztesse el és a földhivatali bejegyzés során az önkormányzat képviseletében eljárjon.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
b.) Horváth Ádám: Az önkormányzat tulajdonában lévő 130/1-130/5 és a 130/8-130/12 hrszú területeket jelenleg az önkormányzat nem használja. A területeket szeretné bérbe venni
Simon Pál dozmati lakos. A bérleti szerződés-tervezet elkészült.

Ismertette a bérleti szerződés tervezetét, majd javasolta annak elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
114/2013. (XI.27.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete bérbe adja az önkormányzat
tulajdonban lévő 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/8, 130/9, 130/10, 130/11, és 130/12
hrsz-ú területeket Simon Pál 9791 Dozmat, Lovas u. 19. szám alatti lakos részére az
előterjesztés szerinti bérleti szerződésben foglaltak szerint.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést az
önkormányzat nevében megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
c.) Horváth Ádám: A legutóbb benyújtott pályázatunk is eredményes volt, ennek értelmében
egy többfunkciós gépet, egy husquarna kistraktort tudunk beszerezni. Ezt jó lenne minél
gyorsabban megtenni, mert az árak jövőre biztosan emelkedni fognak. A pályázatban foglalt
gépre kértem árajánlatot. A pályázat benyújtása óta 100 ezer forinttal emelkedett az ár sajnos,
így jelenleg a bruttó beszerzési ár 5.370.494,- Ft.
Ismertette az árajánlatokat és javasolta a gép beszerzését a Tímár és Társa Kft-től.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
115/2013. (XI.27.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendel a Tímár és Társa Kft-től
(9700 Szombathely, Semmelweis u. 28.) egy darab R442 Ts AWD többfunkciós
munkagépet (HUSQARNA kistraktor) tartozékokkal az árajánlatban foglaltaknak
megfelelően 4.228.724 Ft + 1.141.766,- Ft Áfa, összesen 5.370.494,- Ft ellenérték fejében.
A beszerzés nettó értékének fedezete az önkormányzat által benyújtott
településfejlesztési pályázat támogatása, az áfa összegének fedezete az önkormányzat
2013. évi költségvetésének tartalék előirányzata.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
d.) Horváth Ádám: A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása megküldte a társulási
megállapodás módosítására vonatkozó javaslatát, amit minden tag települési önkormányzat
képviselő-testületének el kell fogadni. A változás oka, hogy települések léptek ki a
társulásból.
Ismertette a módosítás tartalmát, majd javasolta azt elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:

116/2013. (XI.27.) számú határozat:
1. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szombathelyi Kérstérség
Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítására” vonatkozó előterjesztést
megtárgyalta és a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása módosításokkal
egybeszerkesztett társulási megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal (az 1. pont vonatkozásában)
2013. december 31. (a 2. pont vonatkozásában)
e.) Horváth Ádám: A 2014. évi belső ellenőrzési terv is elkészült. Ennek elfogadása a
jogszabály értelmében december 31-ig kell, hogy megtörténjen.
Ismertette a tervben foglaltakat, majd kérte annak elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
117/2013. (XI.27.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi belső
ellenőrzési tervét az előterjesztéssel egyezően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
f.) Horváth Ádám: A Star-Laguna Bt látta el a településen az önkormányzat kóbor állatokkal
kapcsolatos kötelező feladatát. A cég képviselőjével történt egyeztetés alapján egy új
megbízási szerződés elfogadását javaslom.
Ismertette a megbízási szerződésben foglaltakat, majd javasolta annak elfogadását 2014.
január 1. napjától kezdődően.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
118/2013. (XI.27.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt
megbízási szerződésben foglaltak alapján megbízza a Star Laguna Bt-t a településen az
önkormányzat kóbor állatokkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátására. A
megbízás kezdő időpontja 2014. január 1. napja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést a
vállalkozóval az önkormányzat nevében kösse meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

g.) Horváth Ádám: A közös önkormányzati hivatal működéséről a jegyző elkészítette
beszámolóját. Kérem ismertesse.
Lakics Monika jegyző ismertette a közös önkormányzati hivatal működéséről szóló
beszámolót. Elmondta, hogy a jogszabály alapján a jegyző kötelessége minden évben
beszámolni a hivatal munkájáról. Kérte a beszámoló elfogadását.
Horváth Ádám megköszönte a részletes beszámolót és a végzett munkát, majd javasolta a
beszámoló elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás, más
javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen
szavazat) a következő határozatot hozta:
119/2013. (XI.27.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Toronyi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évben végzett munkájáról szóló jegyzői beszámolót az előterjesztéssel
egyezően elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
h.) Horváth Ádám: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésünk 2012. december
31-án lejárt. A vonatkozó jogszabályok jelentősen megváltoztak, a szolgáltatóknak több
kritériumnak is meg kell felelniük ahhoz, hogy pályázhassanak a feladat ellátására. A SZOVA
Zrt ellátná addig a hulladékszállítást, amíg a jogszabályoknak megfelelő szolgáltató
kiválasztására nem kerül sor a településen. Javaslom, hogy ennek alapján állapodjunk meg a
SZOVA Zrt-vel, hogy a hulladékszállítási feladatot lássa el addig a településen, amíg a
jogszabályban foglaltaknak megfelelő közszolgáltató kiválasztására a településen nem kerül
sor.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás,
más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4
igen szavazat) a következő határozatot hozta:
120/2013. (XI.27.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékszállítási közszolgáltatási
feladat ellátására megállapodik a SZOVA Zrt-vel abban, hogy mindaddig, amíg a
jogszabályoknak megfelelő közszolgáltató a településen kiválasztásra kerül a SZOVA
Zrt látja el a településen a hulladékszállítási közszolgáltatási feladatot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
i.) Horváth Ádám: Annak érdekében, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatót ki tudjuk
választani árajánlatokat kell bekérnünk több cégtől. A szerződést egy évre kötnék, mivel a
jogszabályi környezet jelenleg változik célszerűbb most rövidebb időszakban gondolkodni. A
szolgáltatás megrendelése semmiképpen sem közbeszerzés köteles, ezért elegendő árajánlatok
alapján dönteni. Javaslom, hogy a közelben lévő, a szükséges engedélyekkel rendelkező
cégektől kérjünk árajánlatokat és azok alapján döntsünk a szolgáltató kiválasztásáról 2014.
január 1. és 2014. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás,
más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4
igen szavazat) a következő határozatot hozta:
121/2013. (XI.27.) számú határozat:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék
gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatási szerződés
megkötésének érdekében az előterjesztés mellékletében foglalt ajánlattételi felhívásnak
megfelelő tartalommal az alábbi 3 cégtől kéri be az ajánlatokat:
- SZOVA ZRT, 9700 Szombathely, Welther Károly u. 4.
- Müllex Kft, 9784 Harasztifalu, Nyárfasor u.
- „PARKOM” KFT, 9737 Bük, Jókai u. 24.
2.) Az ajánlattételi felhívás nyilvános, a képviselő-testület nem zárja ki, hogy a
megkeresett cégen kívüli cég ajánlatot tegyen.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2013. december 9.,
a közszolgáltatási szerződés megkötése: 2013. december 23.
j.) Horváth Ádám: Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter és a főkönyvi könyvelés
adatai nem egyeznek meg. Ennek több oka is lehet, de leginkább korábbi könyvelési
elmaradások okozhatják az eltérést. Az ingatlanvagyon egyeztetésre került a földhivatallal,
ezért annak adatai jelenleg biztosan helyesek. A könyvelés és a kataszter egyezőségének
biztosítása érdekében szükséges a képviselő-testület határozata arról, hogy a kataszter adatai
kerüljenek a főkönyvi könyvelésbe. Javaslom az előterjesztés szerinti változtatások
elfogadását.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Az elhangzottakkal kapcsolatosan több kérdés, hozzászólás,
más javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4
igen szavazat) a következő határozatot hozta:
122/2013. (XI.27.) számú határozat:
Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az önkormányzat
főkönyvi nyilvántartási rendszere módosításra kerüljön az önkormányzat felülvizsgált
és aktualizált analitikus vagyonnyilvántartása alapján az alábbiak szerint:
analitikus nyilvántartás
Főkönyvi szám
12111 Forg.képtelen földterület
12113 Forgalomképes
földterület
121213 Lakótelkek, F.képes
121491 Forg.képtelen építmény

Bruttó érték
28471175

Écs

főkönyvi nyilvántartás

Nettó érték
0

Bruttó érték
26767000

Écs
0

Nettó érték
26767000

5970844
13069139
59438174

0
0
1670264

5970844
13069139
57767910

15010109
590000
77828157

15153763

15010109
590000
62674394

121493 Forg.képes építmény

17424530

339186

17085344

2142582

229620

1912962

összesen
131123 Gép:egyéb gépek, ber,
f.képes
1311211:egyéb gépek,ber.és
felsz.aktivált áll
1311913: 0-ra leírt forg.képes
áll.

139323971

15492949

95359847

107387739

1899884

105487855

1370384

746153

624231

1633124

173154

1459970

131400

131400

0

451387

451387

193755

193755

1311923:0-ra leírt egyéb
gépek,ber.
összesen
Mindösszesen

522886
2024670
141348641

0

701974

1400439
624231
16893388
95984078
Folyamatban lévő beruházások

522886

2980240
110367979

12731111:folyamatban lévő
beruh. Ép.
127412: Egyéb ép. Folyamatban
lév. Beruh.
Összesen beruházás

701974
173154
2073038

2807086
108294941

8389665

0

0

17415411

17415411

0

17415411

17415411

Felelős: jegyző, végrehajtó: pénzügyi előadó
Határidő: azonnal
k.) Horváth Ádám: Ahogy korábban szó volt róla 2014. január 1. napjától az átmeneti
segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyébe az
önkormányzati segély lép. Ennek értelmében a helyi rendeletek módosítása szükséges. A
szociális rendeletünk módosításával a jelenlegi átmeneti segély és temetési segély
igénylésével kapcsolatos szabályozás hatályon kívül kerül, helyébe lép az önkormányzati
segély igénylésével kapcsolatos szabályozás.
Ezt követően a polgármester javasolta a rendeletet az előterjesztéssel egyezően elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (4 igen szavazat) megalkotta 14/2013.
(XI.28.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási
formákról szóló 7/2011. (VII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely rendelet
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
l.) Horváth Ádám: A szociális törvény változása érinti a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásra vonatkozó helyi szabályozást. Emiatt szükséges a gyermekek védelméről szóló
helyi rendeletünk módosítása is. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is megszűnik,
ahogy korábban elhangzott, ezért az erre vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell
helyezni.
Ezt követően a polgármester javasolta a rendeletet az előterjesztéssel egyezően elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (4 igen szavazat) megalkotta 15/2013.
(XI.28.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 6/2005.
(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
m.) Horváth Ádám: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletünk elfogadására kerülne sor.
A rendelet a költségvetési rendeletünk elfogadásáig felhatalmazza a polgármestert a bevételek
beszedésére és a kiadások teljesítésére. A rendelettervezetet mindenki megkapta, javaslom azt
az előterjesztéssel egyezően elfogadni.
Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot
követően a képviselő-testület minősített többséggel (4 igen szavazat) megalkotta 16/2013.
(XI.28.) önkormányzati rendeletét az átmeneti gazdálkodásról, mely rendelet jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1630 órakor
bezárta.
Kelt, mint első oldalon

Lakics Monika
jegyző

Horváth Ádám
polgármester

Kimutatás
a 2013.11.27-én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról
A rendelet száma
(a zárójelben a
kihirdetés napja
szerepel)

A rendelet címe

A rendelet
hatályba lépése

1.

14/2013. (XI.28.)
önkormányzati
rendeletet

a szociális igazgatásról és az egyes
szociális ellátási formákról szóló
7/2001. (VII.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról

2014.01.01.

2.

15/2013. (XI.28.)
önkormányzati
rendeletet

2014.01.01.

3.

16/2013. (XI.28.)
önkormányzati
rendeletet

a gyermekvédelem helyi
szabályozásáról szóló 6/2005.
(IV.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Az átmeneti gazdálkodásról

A határozat száma

2014.01.01.

Módosított rendelet címe,
száma

Hatályon kívül helyezett rendelet címe, száma
Kód

a szociális igazgatásról és ______________________________________
az egyes szociális ellátási
formákról szóló 7/2001.
(VII.13.) önkormányzati
rendelet
a gyermekvédelem helyi ______________________________________
szabályozásáról szóló
6/2005. (IV.28.)
önkormányzati rendelet

L1

_____________________

B3

1.

109/2013. (XI.27.) számú határozatot

Kód
Z1

2.

110/2013. (XI.27.) számú határozatot

K7

3.

Z1

4.

111/2013. (XI.27.) számú határozatot
112/2013. (XI.27.) számú határozatot

5.

113/2013. (XI.27.) számú határozatot

D7

6.

114/2013. (XI.27.) számú határozatot

D7

7.

115/2013. (XI.27.) számú határozatot

Z1

8.

116/2013. (XI.27.) számú határozatot

E16

9.

117/2013. (XI.27.) számú határozatot

D1

10.

118/2013. (XI.27.) számú határozatot

Z1

11.

119/2013. (XI.27.) számú határozatot

F4

12.

120/2013. (XI.27.) számú határozatot

Z1

13.

121/2013. (XI.27.) számú határozatot

A15

14.

122/2013. (XI.27.) számú határozatot

Z1

Z1

______________________________________

L2

