Jegyzőkönyv
Készült Mosdós község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14. napján a
Mosdósi Községházán megtartott nyilvános képviselő- testületi ülésén.
Jelen vannak:
Keresztes József polgármester
Dr. Karvaly Ildikó- alpolgármester
Ruppert Sándorné képviselő
Sándor Tamás képviselő
Sebők János képviselő
Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző
Tormási Andrea-aljegyző
-

Keresztes József polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mert 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Horváth
István képviselő Kis Mónika képviselő jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv–
hitelesítőnek javasolja Dr. Karvaly Ildikó alpolgármestert.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal Dr. Karvaly Ildikó
alpolgármestert választja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Az írásban kiküldött napirendekkel kapcsolatban kérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele,
javaslata. Javasolja, hogy a napirendek közé a Képviselő-testület vegye fel a születési
támogatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezésének tárgyalását, melyet a költségvetés
előzetes tárgyalását követően kér tárgyalni.
A képviselő-testület a napirendi pontokat a jelzett módosítással egyhangúlag elfogadja.
Napirendek:
1./ Integrált Szociális Központ 2013. évi költségvetése
Előadó: Keresztes József-polgármester
2./ Esély Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetése
Előadó: Keresztes József-polgármester
3./ Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes tárgyalása
Előadó: Keresztes József-polgármester
4./ Születési támogatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezésének tárgyalása
Előadó: Keresztes József polgármester
5./ Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
Előadó: Keresztes József-polgármester
6./ Kaposvár Környéki Belső Ellenőrzési Társulás 2013. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előadó: Keresztes József-polgármester, Tormási Andrea-aljegyző

7./ Pénzügyi Végrehajtási Társulás
Előadó: Keresztes József-polgármester
8./ Egyéb ügyek
Előadó: Keresztes József-polgármester
Napirendek tárgyalása:
1./ Integrált Szociális Központ 2013. évi költségvetése
Előadó: Keresztes József - polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
-

Keresztes József polgármester: Elmondja, hogy írásban megkapták az Integrált
Szociális Központ 2013. évi költségvetési tervezetét. Kaposkeresztúri polgármester
asszonnyal és a fonói polgármesterrel közös megbeszélés keretében kérték az Integrált
Szociális Központ vezetőjét, hogy az idősek nappali ellátását és a házi segítségnyújtást
anyagi hozzájárulás nélkül valósítsák meg a 2013. évben. Mosdós község részéről
276 e Ft –al kellene hozzájárulni a jelzőrendszer működéséhez. Az Integrált Szociális
Központ vezetőjével történt megbeszélés során 360 e Ft sikerült a kiadásainkból
lefaragni, így csak a jelzőrendszer működtetéséhez kell hozzájárulást biztosítani.

-

Dr.Karvaly Ildikó alpolgármester: Megkérdezi, hogy a kiküldött testületi anyagban
szerepel munkaruha, védőruha juttatása. A jelzőrendszer működtetéséhez miért kell
munkaruhát biztosítani a dolgozó részére?

-

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: Szociális foglalkoztatottaknál kötelező biztosítani
munka és védőruhát.

-

Keresztes József polgármester: A jelzőrendszer működését pályázati pénzből
szeretnék működtetni, de a pályázati összeg nem volt elegendő az elmúlt évben sem.
Tavaly többször kérték a Szociális Központ vezetőjét, hogy adjon tájékoztatást arról,
hogy a működéshez szükséges különbözetet, amivel ki kellett egészíteni a pályázati
összeget honnan teremtették elő. Most településekre lebontva meghatározták meg az
összegeket, amivel hozzá kell járulni a működtetéshez.

-

Ruppert Sándorné képviselő: Az Integrált Szociális Központ vezetője mennyi
személyi juttatást kap?

-

Tormási Andrea aljegyző: Az intézményvezető összes kiadásához 828 e Ft –tal járul
hozzá Mosdós, amely tartalmazza az utazási költségtérítést, telefonköltséget, étkezési
hozzájárulást is. A jelzőrendszer működésére az idei évben is pályáznak, április
hónapban várható a pályázat elbírálása.

-

Keresztes József polgármester: Kéri, hogy a tisztelt képviselőket, az előterjesztés
alapján fogadják el az Integrált Szociális Központ 2013. évi költségvetését.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

31/2013. (II.14.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kercseligeti Integrált
Szociális Központ 2013. évi költségvetését az előterjesztésnek megfelelően – 64.029 e
forint bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
2./ Esély Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetése
Előadó: Keresztes József - polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
-

Keresztes József polgármester: Az Esély Alapszolgáltatási Központ 2013. évi
költségvetése tartalmazza a családgondozó személyi juttatásait, ami éves szinten
634375 Ft. Mosdós településre lebontva normatíva bevételként 705.425 Ft –ot kapnak.
Az Esély Alapszolgáltatási Központ szeretné, hogy a vezető béréhez is járuljon hozzá
az önkormányzat. Az aljegyző asszony a közös megállapodást megnézte, és abban
nem szerepel, hogy kötelesek lennének a vezető béréhez is hozzájárulni. Javasolja,
hogy a családgondozó személyi juttatásait támogassák, de az Intézményvezető bérét
nem.

-

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: Ezzel kapcsolatban kezdeményeznek egy
megbeszélést az intézményvezetővel, a polgármesterekkel közösen. Valószínűleg a
társulási megállapodás ez irányú módosításáról is szeretnének tárgyalni. Javasolja,
hogy a Képviselő-testület ne fogadja még el a költségvetést így, várják meg a
tárgyalást.

-

Keresztes József polgármester:
finanszírozásához hozzájárulni.

-

Tormási Andrea aljegyző: Nem tartja elfogadhatónak, hogy a települések
lakosságszám alapján járuljanak hozzá a vezető béréhez.

-

Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Lakosságszám alapján nem szabad elfogadni a
vezető bérének támogatását, szerinte csak szolgáltatásra és azon belül lakosságszámra
lebontva, mivel Mosdós csak a gyermekjóléti szolgáltatást veszi igénybe.

-

Keresztes József polgármester: Javasolja, hogy a költségvetési hozzájárulás formájáról
hozzanak határozatot.
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Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

32/2013. (II.14.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taszári Esély
Alapszolgáltatási Központ 2013. évi költségvetéséhez az alábbiak szerint járul hozzá:

-

A gyermekjóléti szolgáltatás szakfeladaton Mosdós községben családgondozói
feladatokat ellátó dolgozó személyi és dologi kiadásaihoz lakosságszám arányban.
Az intézményvezető személyi és dologi kiadásaihoz a Társulási Megállapodás 8.3
pontjának f) pontja alapján nem járul hozzá.

Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
3./Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes tárgyalása
Előadó: Keresztes József - polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
-

Keresztes József polgármester: Még végleges költségvetést sajnos nem tudtak tervezni,
de közelítőleg tájékoztatásul az első számokkal terjeszti elő a költségvetést, amely
hiánnyal számol.

-

Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Megkérdezi, mik azok a feladatok, amiket a Hivatal
hatásköréből 2013. január 01-jével elvittek?

-

Tormási Andrea aljegyző: Mosdós településre lebontva: Időskorúak járadéka 1 fő,
Ápolási díj 3-4 fő, közgyógyellátásban 8-10 fő, ezeket az államigazgatási a feladatokat
vitték el, valamint a lakcímnyilvántartás vezetését.

-

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: Arról nem szólnak sehol, hogy az elvitt feladatok mellé
még kaptak a jegyzők további új feladatokat ilyen a telepengedély és zajvédelmi hatósági
feladatok, amit eddig Kaposváron az Építésügyi Hatóság látott el, mert ott megvoltak a
szakemberek erre a feladatkörre.

-

Tormási Andrea aljegyző: Önkormányzati feladatok közül elvitték az iskola
működtetését, de az óvodákat az önkormányzatok üzemeltetik továbbra is. Az óvoda idei
finanszírozása kicsit kedvezőbb, idén nem sokat kell a működéshez hozzárakni, mert a
tavalyi pénzmaradvány kiegészíti a hiányt. A Közös Hivatal finanszírozásához pedig
hozzá kell még járulni közel 2,5 m Ft-tal.

-

Keresztes József polgármester: A településen lévő kórház miatt nagyon sok az
anyakönyvezés, ami nagyon nagy feladatot jelent a Hivatal számára. A halotti
anyakönyvi kivonat kiállítása szakvizsgához kötött, ami 2 fő dolgozónak van meg itt a
Kirendeltségen és a többi feladataik mellett kell az anyakönyvezést is elvégezniük, nem
beszélve a telefonköltségről, postázási költségről, ami nélkül ezt a munkát elvégezni nem
lehet. Nagyon jó lenne, ha erre a feladatra adnának plusz finanszírozást, sokat segítene a
költségvetés végleges kialakításában. A költségvetésbe a civil szervezeteknek nem
terveztek erre az évre támogatást. Kérdezi a testületet, mi a véleményük erről? Az elmúlt
években támogatták a helyi egyesületeket és egy Pécsi Alapítványt is, akik beteg
gyermekek ellátását segítik. Ez kb. 350 ezer Ft költséget jelentett a költségvetésben, amit
lehet, hogy az idén is bele kellene tenni.

-

Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Nem kellene elvenni az egyesületektől a támogatást.
Javasolja a helybeli egyesületeket támogatni: Mosdósért Egyesület, Sport Klub, Steiner
Rezső Egyesület.

-

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző: Javasolja a következő testületi ülésre készítsék el a
végleges költségvetést, továbbá az Egyesületek támogatására is készüljön megállapodás,
ha a költségvetésben erre forrás különítenek el.

-

Keresztes József- polgármester javaslatot tesz az előzetes költségvetés elfogadására úgy,
hogy annak a végleges formáját az intézményi költségvetések elfogadása után terjesztik
be a ismét a testületnek.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

33/2013. (II.14.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetését előzetesen megtárgyalta, és a javasolt módosításokkal, valamint további
pontosításokkal kéri a következő testületi ülésre az újbóli előterjesztését.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: 2013.03.10.
4./ Születési támogatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezésének tárgyalása
Előadó: Keresztes József polgármester
-

Keresztes József polgármester: A születési támogatásról alkotott rendelet szerint 3 éve
mosdósi állandó lakóhellyel rendelkező szülő kérheti a megszületett gyermeke után a
születési támogatás megítélését. A rendelet megalkotásakor az volt a cél, hogy a
Mosdóson született gyermekeket és szüleiket támogassuk, és hogy majd felnőve a
mosdósi óvodába írassák ezeket a gyerekeket. Sajnos ez nem mindig valósult meg,
sokszor mire óvodába került volna a gyermek elköltöztek a településről. Ez egy adható,
nem kötelező támogatás volt a testület részéről. Most a 2013. évi költségvetés
tárgyalásakor minden önként vállalt feladatot meg kell vizsgálni, hogy van-e rá
költségvetési fedezet. Javasolja a rendelet hatályon kívül helyezését, türelmi idővel, egy
későbbi időpontban történő hatályon kívül helyezéssel, 2013. július 1-jével.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet
alkotja:

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II.18.)
önkormányzati rendelete a születési támogatási rendelet hatályon kívül
helyezéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5./Közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
Előadó: Keresztes József – polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
-

Keresztes József polgármester: Írásos formában megkapta a képviselő testület a Mosdós
község közép és hosszú-távú vagyongazdálkodási tervét. A vagyonrendelet megalkotása
után ez is egy kötelező feladata a Képviselő-testületnek, ami sajnos eddig elmaradt, most

a Kormányhivatal is kérte, hogy ezeket küldjék meg. Kérdezi, hogy a testület egyetért-e a
tervezettel?
-

Dr. Karvaly Ildikó alpolgármester: Kérdezi, hogy mik a jogai a képviselő-testületnek a
helyi önkormányzati vagyon tekintetében?

-

Tormási Andrea aljegyző: Az önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon
részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok
gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes
jogosítványok, mint a vagyongazdálkodás birtoklás, használat, fenntartás egyéb
hasznosítás feltételeit és módját a vagyon törvény állapítja meg.

-

Keresztes József polgármester: Javasolja elfogadni a közép és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet.

A képviselő-testület a téma megvitatása után 5 egyhangú igen szavazati arányban az alábbi
határozatot hozta:

34/2013. (II.14.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
1. Mosdós község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Mosdós község Önkormányzat
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint:
Középtávú vagyongazdálkodási terv 2013-2016-ig:
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen
kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen
a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges,
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület
döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja
a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.
A hasznosítás formái:
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. használatba adása, bérbeadása
3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása
1. Vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános
pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban
fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat.
2. Bérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető

meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb
ideig legyen kihasználatlan állapotban.
3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti.
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek fontosságát
hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások.
Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés szükséges.
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2013-2020-ig:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú
működési stabilitás biztosítása érdekében.
c) Lakótelkek értékesítése.
d) A kedvező pályázati támogatási intenzitású, vagyongyarapodást, vagy meglévővagyon
fenntartást eredményező pályázati lehetőségek kihasználása.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv
szükség szerinti felülvizsgálatáról.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő folyamatos
6./Kaposvár környéki Belső Ellenőrzési Társulás 2013. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előadó: Keresztes József – polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
-

Keresztes József polgármester: Elmondja, hogy csatlakoztak a Kaposvár és környéke
Belső Ellenőrzési Társuláshoz, amely 1 fő belső ellenőrt alkalmaz. A belső ellenőr
kidolgozta a belső ellenőrzési tervet, melynek a 6. pontja vonatkozik településünkre,
melyben az ellenőrzés az Önkormányzat vagyongazdálkodás szabályozottságára terjed ki,
amit már a testület korábban elfogadott, most javasolja az egész Társulás ellenőrzési
tervét elfogadni.

A képviselő-testület a téma megvitatása után 5 egyhangú igen szavazati arányban az alábbi
határozatot hozta:

35/2013. (II.14.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposvár Környéki Belső
Ellenőrzési Önkormányzati Társulás 2013. évi Belső ellenőrzési munkatervét – az
előterjesztésnek megfelelően – elfogadja.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal

6./ Pénzügyi végrehajtási Társulás
Előadó: Keresztes József – polgármester
Az írásos előterjesztés kiküldésre került
-

Keresztes József polgármester: Kaposvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás
levélben kereste meg az önkormányzatot a jövőbeni lehetőségekről. Az
önkormányzatoknak vállalniuk kellene, ha nem folyik be a Társulás fenntartásához
szükséges összeg, akkor a résztvevő önkormányzatoknak a különbözetet a lakosságszám
arányában kellene megfizetni.

-

Tormási Andrea aljegyző: Tavalyi évben sem vették igénybe a Végrehajtási Társulás
munkáját. Lehetőség van arra, hogy a NAV is be tudja hajtani a gépjárműadót és az
iparűzési adót, igazából ebből van sok kint lévőség.

-

Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző tájékoztatást ad arról, hogy a másik három településen is
ugyanez a javaslat fogalmazódott meg.

-

Keresztes József polgármester: Nem javasolja, hogy az önkormányzat a Pénzügyi
Végrehajtási Társulásnak tagja maradjon, amennyiben ez többletfinanszírozással jár. Kéri
a testületet a döntés meghozatalára.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

36/2013. (II.14.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kaposvári
Pénzügyi Végrehajtási Társulás 2013. évi működtetéséhez kért önkormányzati többletköltség
megfizetését– költségvetési forrás hiányában – nem tudja finanszírozni. Amennyiben a
Pénzügyi Végrehajtási Társulásban való részvételhez önkormányzati hozzájárulás szükséges,
az Társulásban nem kíván részt venni.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: azonnal
7./ Egyéb ügyek
Előadó: Keresztes József – polgármester
-

Keresztes József polgármester: Tájékoztatja a képviselő testület tagjait, akik nem tudtak
részt venni a 2013. február 11.-én Batéban megtartott közös testületi ülésen, hogy a
Mosdósi Mackóvár Óvoda 2013.évi költségvetése elfogadásra került.

-

Tormási Andrea aljegyző: Még sajnos hiányosságot jelent, hogy a kinevezéseket nem
tudták elkészíteni az Óvoda dolgozóinak, ez még folyamatban van, amint a rendszerbe a
Kincstár beviszi őket a rendszerbe, máris készítik az okiratokat.

-

Keresztes József polgármester az alábbiakban tájékoztatja még a testületet:
A Közös Hivatal költségvetése is elfogadásra került.
A mezőgazdasági start munka 23 fővel 2013. március 1-vel fog indulni. A dolgozók
kiválasztásánál három szempontot kellett figyelembe venniük, elsősorban olyan

-

-

személyeket kellett választani, akik semmilyen ellátást nem kapnak vagy FHT –n vannak,
a harmadik szempont pedig az volt, hogy akik tavaly is részt vettek a projektben,
kerüljenek alkalmazásra. Még 11 főt fognak foglalkoztatni értékteremtő projekt
keretében. Tervben van egy kútfúrás, ami a kert öntözéséhez szükséges, valamint egy
pótkocsi megvásárlása is.
A 2012. évre kapott polgármesteri jutalmat 2013. január hónapban visszafizette az
önkormányzat pénztárába.
A Kultúrház belső felújítása festés, burkolás, nyílászárók cseréje befejeződött. Az Óvoda
jótékonysági bálja sikeres volt, melynek bevételét az óvoda színvonalának fejlesztésére
fordítják.
Sajnos egy nagyon szomorú hírt is kell közölnie a képviselő testülettel, Gál Gyula
Mosdós község díszpolgára elhunyt. Kéri a képviselő- testület tagjait, hogy szombaton
együtt vegyenek részt a temetésen. Javasolja, hogy Mosdós Önkormányzata a temetéshez
100 e Ft-al járuljon hozzá.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:

37/2013. (II.14.)Mosdós Önkormányzat Kt. határozat:
Mosdós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Gál Gyula
volt önkormányzati képviselő, Mosdós község díszpolgára temetési költségeihez 100.000
Ft, azaz Egyszázezer forint összeggel hozzájárul, és őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt
családjának.
Felelős: Keresztes József polgármester
Határidő: kifizetésre 2013. február 28.

-

Tormási Andrea aljegyző: Elmondja, hogy a Kormányhivatal közzé tette az Iskolák
felvételi körzetének a listáját, ehhez kérnek javaslatot. Mosdós Nagyberki körzetéhez
tartozik.

-

Keresztes József- polgármester javasolja a Nagyberki körzetet elfogadni.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete Mosdós Község Nagyberki iskolai körzethez való
tartozását elfogadja.
A polgármester zárt ülést rendel el, a testület így folytatja tovább a munkáját.
K.m.f.
Keresztes József
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Dr. Karvaly Ildikó
jegyzőkönyv-hitelesítő

