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A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. július 21-én megtartott, 
hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv határozatainak

mutatója.

145/2011 Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról
146/2011 Napirend elfogadásáról
147/2011 Oktatási Társulási Megállapodás módosításáról
148/2011 A Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról
13/2011. (VII.25.) Önkormányzati Rendelet 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.  
(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

149/2011 Megyei mellékutak fontossági sorrendjéről
150/2011 Új zöldségüzlet pályázati kiírásáról



Jegyzőkönyv

Készült:  a  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  július  21-én  megtartott, 
hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Szarvák Imre polgármester,
Dömők Istvánné,
Kátai Lajos,
Koczka László,
Szilágyi Péter önkormányzati képviselők,
dr. Kovács Kornél jegyző,
Oláh Viktória jegyzőkönyvvezető.

Szarvák  Imre: köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  az  ülés  határozatképes,  Feketéné 
Laczlavik Ildikó alpolgármester és Jakusné Vámos Mária képviselő jelezték távolmaradásuk okát. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kátai Lajos és Szilágyi Péter  személyét javasolja.

    

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
         foglaltakat 5 igen szavazattal,  tartózkodás,  ellenszavazat
         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

145/2011. (VII.21) KT határozat

Jegyzőkönyv-hitelesítők elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testület  Kátai  Lajos  és  Szilágyi  Péter 
személyét jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadta.

Határozatról értesülnek:        1.) Képviselő-testület, Helyben
2.) Jegyző, Helyben
3.) Irattár, Helyben

Szarvák  Imre: új  napirendi  pontként  kéri  megtárgyalni  a  költségvetési  rendelet  módosítását,  a 
megyei  mellékutak  fontossági  sorrendjét,  valamint  a  piac  új  zöldségüzletének  bérbeadásának 
koncepciójáról.  Megkérdezi,  hogy a napirendi  pontokkal  kapcsolatban van-e kérdés,  észrevétel? 
Mivel jelentkezőt nem lát, kéri a napirend elfogadását az alábbiak szerint: 

− Előterjesztés  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodásának 
elfogadásáról

− Előterjesztés közoktatási intézmény alapító okiratának elfogadásáról
− Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 

4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
− Előterjesztés megyei mellékutak fontossági sorrendjéről
− Előterjesztés új zöldségüzlet bérbeadásának koncepciójáról

 A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
             foglaltakat 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                         nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:



146/2011. (VII.21.) KT határozat

Napirend elfogadásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  napirendre  tett  javaslatot 
elfogadta.

Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület Helyben
2.) Jegyző Helyben
3.) Irattár Helyben

Előterjesztés Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának  
elfogadásáról

Szarvák Imre: Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 115/2011. (V. 26.) 
határozatával  hozzájárult  ahhoz,  hogy  Tápiógyörgye  Községi  Önkormányzat  csatlakozzon  a 
Jászalsószentgyörgy,  Jászboldogháza  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társuláshoz,  ezzel 
kapcsolatban  szükséges  mind  a  társulási  megállapodás,  mind  a  jelenleg  hatályos  alapító  okirat 
módosítása. Szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltakat.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

147/2011. (VII.21.) KT határozat 

Oktatási Társulási Megállapodás módosításáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja  a  mellékelt  Oktatási 
Társulási Megállapodás Módosítást és a korábban elfogadott Megállapodással egységes szerkezetbe 
foglalja.

Felelős: Szarvák Imre polgármester
Határidő: 2011. július 22.

Határozatról értesül:        1.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
2.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
3.) Tarnai Mihály, intézmény-vezető
4.) Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza
5.) dr. Fehérváry Mária jegyző, Jászboldogháza
6.) Varró István polgármester, Tápiógyörgye
7.) Molnár Anikó jegyző, Tápiógyörgye
8.) Magyar Államkincstár, Szolnok
9.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok

      10.) Irattár, Helyben



Előterjesztés közoktatási intézmény alapító okiratának elfogadásáról

Szarvák  Imre: az  alapító  okirat  módosításra  azért  kerül  sor  rendkívüli  ülés  keretében,  mert  az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény  96. §(1) bekezdése szerint: a költségvetési 
szerv átalakításáról, megszüntetéséről - az alapításnak megfelelően - jogszabályban vagy átalakító, 
megszüntető  okiratban  kell  rendelkezni,  melyet  legalább  negyven  nappal  az  átalakítás, 
megszüntetés  kérelmezett  napja  előtt  ki  kell  hirdetni,  közzé  kell  tenni.  Szavazásra  bocsátja  az 
előterjesztésben foglaltakat.

         A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben
         foglaltakat 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás 

                     nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

148/2011. (VII.21.) KT határozat 

A Lippay Lajos Alsó-jászsági  Bölcsődei,  Óvodai,  Iskolai  és  Alapfokú Művészetoktatási  
Intézmény alapító okiratának módosításáról

1.) Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Lippay Lajos Alsó-
jászsági  Óvodai,  Iskolai  és  alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  alapító  okirat  módosítását.  A 
Képviselő-testület 2011. szeptember 1-jei hatállyal az alábbi módosításokat hajtja végre:

- Az alapító okirat kiegészül az alábbi ponttal:
Az intézmény rövidített neve: Lippay Lajos Közoktatási Intézmény

- Az alapító okirat „Az intézmény telephelyei” pontja rendelkezési az alábbiakkal egészülnek ki:
2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 7., 832 hrsz.
2767 Tápiógyörgye, Petőfi Sándor u. 12., 1145 hrsz.
2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály u. 5., 378 hrsz.  

-  Az  alapító  okirat   „Tagintézményei”  pontját  hatályon  kívül  helyezi  és  helyébe  az  alábbi  új 
rendelkezéseket lépteti:
„Tagintézményei::

-  Mátyás Király Általános Iskolai Tagintézmény
Jászboldogháza, Kossuth Lajos út 1.
-  Cifrapalota Óvodai Tagintézmény
Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15.
-  Mesevár Óvodai Tagintézmény
Jászboldogháza, Petőfi Sándor út 2.
- Kazinczy Ferenc Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény 
Tápiógyörgye, Szent István tér 7.
- Kastélykert Óvodai Tagintézmény
Tápiógyörgye, Táncsics Mihály u. 5.”

- Az alapító okirat „Alaptevékenység szakfeladatrend szerint” pontjának  a „sajátos nevelési igényű 
gyermek” fogalmát meghatározó rendelkezéseit:

851 012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
„a  megismerő  funkciók  vagy a  viselkedés  fejlődésének organikus  okra  visszavezethető  
tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek...
….a  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okra  vissza  nem  
vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek...” ezennel hatályon kívül  
helyezi és helyébe az alábbi új rendelkezéseket lépteti:



a  megismerő  funkciók vagy a viselkedés  fejlődésének súlyos  rendellenességével  küzdő  
gyermekek....”

- Az alapító okirat „Alaptevékenység szakfeladatrend szerint” pontjának  a „sajátos nevelési igényű 
tanuló” fogalmát meghatározó rendelkezéseit:
851 012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon
851 022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon
„a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 
súlyos rendellenességgel küzdő tanulók...
…a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós 
és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek...” ezennel hatályon kívül helyezi és a rendelkezések 
helyébe az alábbi új rendelkezéseket lépteti: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók....”
 
- Az alapító okirat „Alaptevékenység szakfeladatrend szerint”  pontjának alábbi rendelkezéseit „852 
032  Alapfokú  művészetoktatás  képző-és  iparművészeti,  szín-  és  bábművészeti  ágban”  ezennel 
hatályon kívül helyezi és a rendelkezések helyébe az alábbi új rendelkezéseket lépteti: 
„852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Zeneművészeti ág Fúvós és billentyűs tanszak
852032-1 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti 
ágban
Képző-és iparművészeti ág Grafikai tanszak 

Festészet tanszak
Szobrászat tanszak

- Az alapító  okirat  „Alaptevékenység szakfeladatrend szerint”   pontja  után az alapító  okirat  az 
alábbi ponttal egészül ki:
„Az intézmény kiegészítő tevékenysége:  

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését 
segítő programok
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység”

- Az alapító okirat „Az intézmény fenntartói” pontja az alábbiakkal egészül ki: 
„Tápiógyörgye Községi Önkormányzat (2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.)”

- Az alapító okirat „Engedélyezett férőhelyek száma” pontja és az „Engedélyezett évfolyamok és 
csoportok száma” ezennel hatályon kívül helyezi és az alábbi új rendelkezést lépteti hatályba: 
„Az  intézmény  évfolyamainak,  csoportjainak  száma,  felvehető  maximális  gyermek-,  ill. 
tanulólétszám,  tagozat,  művészeti  ágak,  tanszakok  megnevezése  településenként, 
tagintézményenként: 

Jászalsószentgyörgy

Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:
Évfolyamainak száma: 8 évfolyam
Tanulócsoportjainak száma: 16



Napközis csoportjainak száma: 1
Iskolaotthonos tanulócsoportok száma: 6
Felvehető maximális tanulólétszám: 392 fő
Alapfokú művészetoktatás: 200 fő
Művészeti ág: Képző-és iparművészeti ág
Tanszakok: grafika, festészet

Cifrapalota Óvodai Tagintézmény:
Foglalkoztató csoportjainak száma: 6 csoport
Felvehető maximális gyermeklétszám: 150 fő

Bölcsődei Intézményegység:
Csoportjainak száma: 1 csoport
Felvehető maximális gyermeklétszám: működési engedély alapján

Jászboldogháza

Mátyás Király Általános Iskolai Tagintézmény:
Évfolyamainak száma: 8 évfolyam

Tanulócsoportjainak száma: 8
Napközis csoportjainak száma: 2
Felvehető maximális tanulólétszám: 224 fő

Mesevár Óvodai Tagintézmény:
Foglalkoztató csoportjainak száma: 2 csoport
Felvehető maximális gyermeklétszám: 50 fő

Tápiógyörgye

Kazinczy Ferenc Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény
Évfolyamainak száma: 8 évfolyam
Tanulócsoportjainak száma: 15
Napközis csoportjainak száma: 3
Felvehető maximális tanulólétszám: 380 fő
Alapfokú művészetoktatás: 100 fő
Művészeti ág: komolyzene
Tanszakok: fúvós és billentyűs

Kastélykert Óvodai Tagintézmény:
Foglalkoztató csoportjainak száma: 6 csoport
Felvehető maximális gyermeklétszám: 150 fő

- Az alapító okirat  „Az intézmény működési köre” pontjának rendelkezéseit „Jászalsószentgyörgy 
és  Jászboldogháza  közigazgatási  területe”  hatályon  kívül  helyezi  és  helyükbe  az  alábbi  új 
rendelkezéseket lépteti hatályba:

„Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza és Tápiógyörgye közigazgatási területe”

- Az alapító okirat  „Az intézmény feladatának ellátását szolgáló vagyon” pontjának rendelkezéseit 
az alábbiakkal egészíti ki:

2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 7., 832 hrsz.
2767 Tápiógyörgye, Petőfi Sándor u. 12., 1145 hrsz.
2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály u. 5., 378 hrsz.  



2.) A Képviselő-testület a fentiek alapján a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 
elfogadja az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szarvák Imre

3.)  A Képviselő-testület  által  elfogadott  alapító  okiratot  és  az  alapító  okiratot  módosító  KT 
határozatot  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény 18/I.  §  bekezdésében és  az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 10.§ szerint meg kell 
küldeni  a székhely szerinti illetékes Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 
Törzskönyvi Nyilvántartó részére.

Határidő: 2011. július 29.
Felelős: Dr. Kovács Kornél, jegyző

4.) A közoktatási  törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II.13.) Kormányrendelet  12/A. § 
(4)-(5) bekezdése szerint:
„(4) A helyi önkormányzat, illetve valamely társulási formája által fenntartott közoktatási intézmény 
alapító okiratát és a törzskönyvi nyilvántartásba vételről szóló igazolást a Magyar Államkincstár a 
bejegyzést követő nyolc napon belül juttatja el a KIR részére.
(5)  A Megyei  Kormányhivatal  Oktatási  Főosztálya  a  (3)-(4)  bekezdésben  meghatározott  iratok 
megküldését követő nyolc napon belül felhívja a közoktatási intézmény fenntartóját, hogy a KIR-en 
keresztül, az ott meghatározott módon adja meg a közoktatási intézmény közérdekű és közérdekből 
nyilvános adatait. A közoktatási intézmény közérdekű és közérdekből nyilvános adatait a fenntartó 
megbízásából az intézményvezető is megküldheti. A helyi önkormányzat és annak társulásai által 
fenntartott  -  a  (2)  bekezdés  b)-d)  pontja  szerinti  -  közoktatási  feladatot  ellátó  intézmény  nem 
közoktatási feladatát engedélyező működési engedélyét is az e bekezdés szerinti adatközléskor kell 
megküldeni.”

Határidő: Folyamatos.
Felelős: Szarvák Imre polgármester

Tarnai Mihály intézményvezető

4.) Az alapító okirat módosításai - az alapító okirat  rendelkezései szerint - 2011. szeptember 1. 
napján lépnek hatályba.

Határozatról értesülnek:        1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Tarnai Mihály, intézmény-vezető
4.) Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza
5.) dr. Fehérváry Mária jegyző, Jászboldogháza
6.) Varró István polgármester, Tápiógyörgye
7.) Molnár Anikó jegyző, Tápiógyörgye
8.) Magyar Államkincstár, Szolnok
9.) JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
10.)Közoktatási Információs Iroda, Győr
11.) Irattár, Helyben



Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 
4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvák  Imre: a  Polgármesteri  Hivatal  önállóan  gazdálkodó  intézménynél  város-  és 
községgazdálkodás  szakfeladaton  további  létszámcsökkentéssel  véleményem  szerint,  lehet 
takarékoskodni.  Az  ellátandó  feladatok  jellegéből  adódóan  és  a  már  tartósnak  mondható  és 
folyamatos  közmunkaprogramok  segítségével,  valamint  a  munkavállalók  szakképzettsége  miatt 
valamennyi  a  szakfeladaton  végrehajtandó  feladat  megoldható  lesz  a  jövőben  is  hasonló 
színvonalon és az elvárásoknak megfelelve. Megkérdezi, hogy a rendelet-tervezetben foglaltakkal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja.

    A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet-tervezetben
   foglaltakat 5 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat
   nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

13/2011. (VII.25.) Önkormányzati Rendelet 

Az  önkormányzat  és  költségvetési  szervei  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2011.  
(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

(A 13/2011. (VII.25.) Önkormányzati Rendelet írásban mellékelve)

Koczka László képviselő távozott az ülésről.

Előterjesztés megyei mellékutak fontossági sorrendjéről

Szarvák Imre: a tisztelt képviselők megkapták a Megyei Közgyűlés Elnökének levelét, melyben a 
megyei mellékutak fontossági sorrendjéről kér javaslatot a következő Európai Uniós ciklus 2011 
őszén megkezdődő tervezési folyamatához. Községünk számára a Jászapáti-Jászalsószentgyörgy, és 
Jászalsószentgyörgy-Jászladány-Kőtelek  utak  a  fontosak,  ezért  ezeket  javaslom  a  Közgyűlés 
számára a tervezési ciklusba beépíteni. Szavazásra bocsátja a javaslatban foglaltakat. 

       A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
      foglaltakat 4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat

       nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

149/2011. (VII.21.) KT határozat 

Megyei mellékutak fontossági sorrendjéről

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közgyűlés 10/2011. (IV.29.) KR számú rendeletének 1. sz. mellékeltét képező Térségi Szerkezeti 
Tervben  szereplő  térségi  jelentőségű  mellékutak  és  egyéb  mellékúthálózati  elemek  közül  a 
Jászapáti-Jászalsószentgyörgy,  és  Jászalsószentgyörgy-Jászladány-Kőtelek  térségi  mellékutakat 
tartja  fontosnak  az  Európai  Uniós  ciklus  (2014-2020)  2011  őszén  megkezdődő  tervezési 
folyamatában. 

Határozatról értesülnek:        1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke, Szolnok



4.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
5.) Irattár, Helyben

Előterjesztés új zöldségüzlet bérbeadásának koncepciójáról

Szarvák Imre: a piactéren új zöldségüzlet épül, melyet pályázat útján kíván bérbe adni hosszútávra 
az önkormányzat. Előzetesen arról kellene döntenünk, hogy a pályázat nyitott legyen, melyre bárki 
jelentkezhet, vagy csak a helyieket érintse, azaz meghívásos legyen. Véleményem szerint legyen 
előírás  a biztosítás,  az újszerű állapot fenntartása és a vagyonvédelmi rendszer is.  Határozatlan 
időre, fél éves felmondással,  minimum 20.000.- Ft/hó+ infláció bérleti díj mellett. 

Kátai Lajos: véleményem szerint a szerződésbe bele kell majd foglalni 2 havi kaució letételét.

dr.  Kovács  Kornél: feltétel  legyen,  hogy  a  vállalkozói  igazolványában,  vagy  az  általa  vezetett 
gazdasági társaság cégkivonatában szerepeljen ez a tevékenység, valamint igazolja a köztartozás 
mentességét.

Szarvák Imre: összefoglalnám a javaslatokat: a pályázat nyitott lesz, a bérleti szerződés határozatlan 
időre  szól,  fél  éves  felmondással,  a  bérleti  díj  minimum 20.000.-  Ft/  hó,  amely  minden évben 
emelkedik az infláció mértékével. Előírás lesz a biztosítás, vagyonvédelmi rendszer kiépítése, az 
újszerű állapot fenntartása, 2 havi kaució letétel, a köztartozás mentesség igazolása, valamint, hogy 
a vállalkozói igazolványban vagy a gazdasági társaság cégkivonatában szerepel a tevékenységi kör. 
Megkérdezi, hogy van-e további javaslat, észrevétel? Mivel jelentkezőt nem lát, szavazásra bocsátja 
a javaslatban foglaltakat.

      A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatban
      foglaltakat 4 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat

       nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

150/2011. (VII.21.) KT határozat 

Új zöldségüzlet pályázati kiírásáról

Jászalsószentgyörgy  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  a  megújult 
piactéren  lévő  új  zöldségüzlet  bérbeadására  pályázatot  hirdet  meg  a  következő  feltételekkel:  a 
bérleti szerződés határozatlan időre szól, fél éves felmondási idővel, a bérleti díj minimum 20.000.- 
Ft/  hó,  amely  minden  évben  emelkedik  az  infláció  mértékével.  Előírás  a  biztosítás  megléte,  a 
vagyonvédelmi rendszer kiépítése, az épület újszerű állapotának fenntartása, 2 havi kaució letétel, a 
köztartozás mentesség igazolása valamint, hogy a bérlő vállalkozói igazolványban vagy a gazdasági 
társaság cégkivonatában szerepeljen a tevékenységi kör. A pályázatot a helyben szokásos módon 
kell meghirdetni.

Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Szarvák Imre polgármester.

Határozatról értesülnek:        1.) Szarvák Imre polgármester, Helyben
2.) dr. Kovács Kornél jegyző, Helyben
3.) Képviselő-testület tagjai, Helyben
4.) Irattár, Helyben



Szarvák Imre: mivel több hozzászólás nem volt az ülést 18:10 órakor bezárta.

Szarvák Imre dr. Kovács Kornél
polgármester jegyző

Kátai Lajos Szilágyi Péter
önkormányzati képviselő önkormányzati képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő


