Jegyzőkönyv

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 14-én 15
órakor megtartott soron következő nyílt ülésén .
Jelen vannak: Mező Gyula polgármester, Dr Kincses Béla, Baranyai Endre, Sándorné
Sunyik Andrea, Szabó Sándor képviselők.
A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz: Jenei Attila

jegyző,

Faragó Sándor pénzügyi

főmunkatárs

Napirendi pontok:
1. Gáborján Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadása
Ea.: Mező Gyula polgármester
2. A Gáborjáni Mocorgó Óvoda 2019/2020. évi nevelési rendjének meghatározása
Ea.: Mező Gyula polgármester
3. Polgármester szabadságolási tervének meghatározása
Ea.: Jenei Attilajegyző
4. Különfélék
Ea.: Mező Gyula polgármester

Mező

Gyula : Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő
tagból 5 fő jelen van, így a képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
A 4. napirendi pont keretében tárgyalnánk még
A. Az Önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanok értékesítését,
B. A Gáborjáni Mocorgó Óvoda épületének felújításával kapcsolatosan beérkezett
árajánlatok értékelése, tervező, műszaki ellenőr, valamint kivitelező kiválasztását
C. A LOZ-383 SUZUKI SWIFT szemé lygépkocsi és térfigy elő kamerarendszer
üzemeltetési jogának megszüntetését.
0. A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi belső ellenőrzési tervének
elfogadását
képviselő-testületi

Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadták el:

képviselő

közül 5-en

Napirendi pontok:
1. Gáborján Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet
elfogadása
Ea.: Mező Gyula polgármester

2. A Gáborjáni Mocorgó Óvoda
meghatározása
Ea.: Mező Gyula polgármester

1

2019/2020.

évi

nevelési

rendjének

3. Polgármester szabadságolási tervének meghatározása
Ea.: Jenei

Attilajegyző

4. Különfélék A: Önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanok értékesítése
Ea.:

Mező

Gyula polgármester

Különfélék B: Gáborjáni Mocorgó Óvoda épiiletének felújításával
kapcsolatosan beérkezett árajánlatok értékelés~. tervező, műszaki ellenőr,
valamint kivitelező kiválasztása
Ea.: Mező Gyula polgármester

Kiilönfélék C: LOZ-383 SUZUKI SWIFT sze~'iP.lygépkocsi és térfigyelő
kamerarendszer üzemeltetési jogának mcgszÜ'll~ ~ésc.
Ea.: Mező Gyula polgármester

-

Különfélék D:
A Váncsodi Közös Önkormá~,1zati Hivatal 2019 évi belső
tervének elfogadása

ellenőrzési

Ea. : Jenci Attila jegyző
t

l. napirendi pont. Gáborján Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

szóló rendelet elfogadása
Mező

Gyula: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésével ,~~a·pcsolatban mindenki megkapta
az előterjesztést. Ezzel kapcsolatban átadom a szót Faragó St!ddor.főmunkatársnak.
Faragó Sándor: Az

előterjesztésben

foglaltakhoz csak <mnyit kívánok hozzátenni, hogy
alapelvként a feladatokhoz rendelt forrásszabályozás érvényesül 2019. évben is. Ennek
megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek é~ kiadások pontos meghatározása
egyaránt rendkívül indokolt. Jelen pillanatban sajnos 111\.!g nem áll rendelkezésünkre a
közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos tényadat. Ha javasolhatnám, emiatt ne fogadja el
a képviselő-testület a 2019. évi költségvetéssel kapcsolatos rendeletet, mert tulajdonképpen
még nem pontos. A többi adat, amelyet az előterjesztés tartal!naz természetesen jó, csak ennyi
hiányzik belőle . A költségvetésben foglalt adatok ala;~ján az önkormányzat 2019 évi
működése biztosított.
1 ·
Mező Gyula: Javaslom akkor a képviselő-testületnek, hogy tekintsük ezt az előterjesztést első
olvasatnak, és azzal az indokkal utasítsuk el a költségvetlsi rendelet elfogadását, hogy ha
pontosításra került a közfoglalkoztatási programok -száme'.datai, azzal együtt fogjuk majd
elfogadni. Kérem a tisztelt képviselő-testi.iletet, amennyiben egyet j értenef ez~el,
kézfeltartással jelezzék
1
·
-

A megválasztott 5 fö képviselő-testületi tag közül a jeJenlé·„0 S
az alábbi határozatot hozta:

1

fő képviselő

5 igen szavaz'ilttal

4/2019. (II.14) számú hatá1;uz;:::t

Gábo~ján Község Önkormányzata Képviselö-testülete egyet~rt abban, hogy az ö~om1ányr'1it
2019. évi költségvetésének megállapításáról szóló ren<le!ctröl beterjesztett javaslatot el~ő

olvasatnak tekinti azzal, hogy a közfoglalkoztatá_si p,ropTmok tényadataival
javaslatot újra be kell terjeszteni a képviselő-testület elé. · ·"·
2

ptdolgozot1
1

Felkéri Mező Gyula polgármestert, hogy 2019. március 15-ig újra terjessze
költségvetési rendeletet.

elő

a 2019. évi

Határidő:

2019. március 15.
Mező Gyula polgármester

Felelős:

15 óra 15 perckor Szabó Sándor

képviselő

eltávozott.

2. napirendi pont: a Gáborjáni Mocorgó Óvoda 2019/2020. évi nevelési rendjének
meghatározása
Mező Gyula: A Gáborjáni Mocorgó Óvoda vezetője kérelmet nyújtott be a képviselő
testülethez a 2019/2020 tanévre vonatkozó beiratkozási időpont meghatározásával és a nyári
zárva tartási idő meghatározásával kapcsolatosan. Az erről készült előterjesztést mindenki
megkapta. Az óvodavezető javaslata szerint öt hét lenne a nyári zárva tartási idő, ami
szerintem egy kicsit sok, mert a legtöbb szülő dolgozik, és nem tudják hova tenni a
gyerekeket.
Ennek ellenére javaslom, hogy fogadjuk el az öt hetet, mert idén az óvoda épületét kívülbelül, teljes körűen felújítjuk, és ehhez szükség lesz az öt hét zárva tartásra.
Mező Gyula: Javaslom, hogy a Gáborjáni Mocorgó Óvoda 2019/2020 évi nevelési rendjének
meghatározásáról szóló előterjesztést és határozati javaslatot fogadjuk el. Amennyiben a
képviselő-testület ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzanak.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 4-en

5/2019. (11.14) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gáborjáni Mocorgó
Óvoda 2019/2020 évi nevelési rendjének megállapításáról szóló előterjesztést és úgy döntött,
hogy az intézményben történő általános felvételi időpontjául 2019. április 25 és április 26.
napjait jelöli ki, valamint az intézmény nyári zárva tartásának idejét 2019. július 8. és
augusztus 9.-e közötti öthetes időszakban határozza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmáról az intézményvezetőt tájékoztatni
szíveskedjen, továbbá felkéri az intézményvezetőt, hogy az óvoda működését a határozatban
foglaltak szerint szervezze meg.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Mező Gyula polgármester
Varga Dezsőné óvodavezető

3.napirendi pont: Polgármester szabadságolási tervének meghatározása

Mező

Gyula: A következő napirendi pont a polgármester szabadságolási tervének
meghatározása, megkérem Jegyző Urat, hogy ezzel kapcsolatosan mondjon néhány mondatot.
Jenei Attila: Törvényben előírt kötelezettségünknek teszünk eleget azzal, hogy a
polgármester szabadságolási ütemtervét meghatározza és jóváhagyja képviselő-testület. A
tárgyévet megelőző évben ki nem vett szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a
következő év március 31-ig lehet igénybe venni.
Mező Gyula: És ezt kötelező így végrehajtani?

Jenei Attila: Ez csak egy tervezet, lehet ezen változtatni, az idei szabadságot át lehet
ütemezni.
Mező

Gyula: Javaslom, hogy a képviselő-testület az előterjesztésben foglalt határozati
javaslatot fogadja el. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben egyet ért ezzel
kézfeltartással jelezze.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4
szavaztak, és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták :

fő képviselő

közül 4-en

6/2019. (11.14) számú határozat

Gáborján
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvény 225/C. §-ban meghatározott jogkörében
eljárva megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy Mező Gyula polgármester 2018.
évben igénybe nem vett szabadságának mértékét utólagosan 23 napban állapítja meg,
valamint a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét - az előző évi igénybe nem vett
szabadság megállapított mértékének figyelembe vételével -, elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szabadságát az ütemterv figyelembe vételével vegye igénybe,
valamint utasítja a jegyzőt a polgármester szabadságával kapcsolatos nyilvántartás vezetésére.
Határidő:

folyamatos
Gyula polgármester, Jenei Attila jegyző

Felelős: Mező

4.napirendi pont: Különfélék A.
Önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanok értékesítése
Mező Gyula:
Zsadányi János Megkeresett engem hogy a szőlőskertben levő 6 db.
földterületünket megvásárolná 600.000.- ft ért. Nem is tudom, hogy ezeket a területeket is ki
kell függeszteni ?

Baranyai Endre: Igen a külterületi földeket ki kell függeszteni, aminek a helyrajzi száma 0val kezdődik.
Mező

Gyula: De ezek zártkerti földek.

Baranyai Endre: Szerintem ezeket is ki kell függeszteni. Mekkora összesen ezeknek a
területe?

Mező Gyula: 7237 m2. Csak azért szeretnénk eladni , mert a közmunkaprogram keretein belül
egyre kevesebb embert kapunk a mezőgazdasági programba, és nem lesz aki megművelje.

Baranyai Endre: Külön-külön nem sokat érnek ezek a földek, mert kis területűek és ezért
nagy géppel nehézkes megművelni , de a szőlőskert nagy része már a Zsadányiék tulajdonában
van, és ha megveszik, akkor a területek összevonásával könnyebben művelhetőbbé válik és
értékesebb is.
Jenei Attila: Föld alapú támogatást is tudnak igényelni.
Mező

Gyula: Ezek az ingatlanok nem tartoznak az önkormányzat törzsvagyonába,
forgalomképesek, én úgy gondoltam, hogy adjuk el, és a vételárából a falun belül ha van üres
telek akkor azt megvennénk. Közmunkával megművelnénk, vagy ha majd fiatal házasok
építkeznének, akkor tudnánk nekik telket adni.
Amennyiben egyet ért a testület az előterjesztésben leírt zártkerti ingatlanok értékesítésével
akkor kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4
szavaztak, és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 4-en

7/2019. (11.14) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi az alábbi
Önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanok értékesítését. Az értékesített ingatlanok
vételárát összesen 600.000.-ft-ban állapítja meg.
Gáborján 702 hrsz. 3036 m2
975 m2
Gáborján 706 hrsz.
Gáborján 707 hrsz.
1147 m2
802 m2
Gáborján 717 hrsz.
773 m2
Gáborján 718/2 hrsz
Gáborján 803 hrsz.
504 m2
összesen:
7237 m2
Megbízza a polgármestert az értékesítés lebonyolításával.
Határidő:
Felelős:

2019 május 31.
Mező Gyula polgármester

4.napirendi pont: Különfélék B.
Gáborjáni Mocorgó Óvoda épületének felújításával kapcsolatosan beérkezett
árajánlatok értékelése, tervező, műszaki ellenőr, valamint kivitelező kiválasztása
Mező Gyula:
Az épület felújításra azonos műszaki tartalom alapján kért árajánlatokat
értékeltük, az értékelés fő szempontja az ajánlati ár volt. Az értékelés eredményét az
előterjesztés tartalmazza, a felújítás műszaki tartalmát pedig az előterjesztéshez csatolt építész
műszaki leírás mutatja be. Van -e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, vagy
észrevétele?

Ha nincs, akkor kérem, hogy aki az előterjesztésben foglalt épület felújítás tervezés, és
műszaki ellenőrzésre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4
szavaztak, és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 4-en

8/2019. (11.14) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gáborjáni Mocorgó Óvoda
épületének f elújításával kapcsolatosan beérkezett árajánlatok értékelése, tervező, műszaki
ellenőr, valamint kivitelező kiválasztása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza.
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gáborjáni Mocorgó Óvoda
épületének felújításával kapcsolatosan beérkezett árajánlatok értékelése, során a tervező,
műszaki ellenőr, kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás lefolytatását követően az
alábbiakat állapítja meg:
•a beszerzési eljárás érvényes és eredményes;
•a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet:.EGBERSTONE KFT. 4025 Debrecen Piac u. 53.
•ajánlati ár: nettó 1.220.473 .- Ft + 329.527.-ft ÁFA. = 1.550.000.-ft.
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó tervező szervezettel, az EGBERSTONE KFT-vel a feladat
ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős:

2019 február 28
Mező Gyula polgármester

Mező Gyula : Kérem hogy az épület felújítás kivitelezésére vonatkozó határozati javaslatot is
szavazzuk meg, aki elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4
szavaztak, és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 4-en

9/2019. (11.14) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gáborjáni Mocorgó Óvoda
épületének felújításával kapcsolatosan beérkezett árajánlatok értékelése, tervező, műszaki
ellenőr, valamint kivitelező kiválasztása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza.
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gáborjáni Mocorgó Óvoda
épületének felújításával kapcsolatosan beérkezett árajánlatok értékelése során a kivitelező
szervezet, kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás lefolytatását követően az
alábbiakat állapítja meg:
• a beszerzési eljárás érvényes és eredményes;
• a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet: PRESZTIZS TEAM
Andrássy Út 56.
e.

KFT. 1062 Budapest

•ajánlati ár: nettó 21.164.173.- Ft+ 5. 714.327.-ft ÁFA. = 26.878.500.-ft.
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelező szervezettel, az PRESZTIZSTEAM KFT-vel a
feladat ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést írja alá.
Határidő:

Felelős:

2019 február 28.
Mező Gyula polgármester

4.napirendi pont:

Különfélék C.

LOZ-383 SUZUKI SWIFT személygépkocsi és
jogának megszüntetése.

térfigyelő

kamerarendszer üzemeltetési

Mező

Gyula: Mindenki megkapta az előterjesztést, amiben részletesen le van írva, hogy a
SUZUKI SWIFT személygépkocsit és a térfigyelő kamerarendszert, pályázaton nyert pénzből
vásárolta önkormányzatunk, de azokat a pályázati program fenntartási idejére átadtuk
Szentpéterszeg Község Önkormányzatának és a Szentpéterszegi Polgárőr Egyesületnek
üzemeltetésre.
Az 5 éves üzemeltetési szerződés lejárt, ezért a Szentpéterszegi Önkormányzat át akarja venni
a Szentpéterszegi Polgárőr Egyesülettől a személygépkocsi üzemeltetési jogát.
Javaslom, hogy mind a személygépkocsi, mind a kamerarendszer üzemeltetési jogát vonjuk
vissza, és mint tulajdonos, az eszközöket ajánljuk fel megvételre Szentpéterszeg Község
Önkormányzatának és a Szentpéterszegi Polgárőr Egyesületnek. A személygépkocsi vételárát
1.200.000.-ft összegben, a kamerarendszer vételárát 800.000.- ft összegben javasolom
meghatározni. Amennyiben
megvásárolják
az eszközöket, akkor tulajdonukként
használhatják, amennyiben nem, akkor visszavonjuk az üzemeltetési jogot és a
személygépkocsit értékesítjük, a kamerákat pedig Gáborjánban üzembe helyezzük.
A kötelező öt éves üzemeltetési időszak utáni időre egy jelképes összegű használati díjat
kérünk, amelyet a személygépkocsi esetén 3.000.-ft/hó összegben javaslok meghatározni, a
kamerarendszer esetében 2.000.-ft/hó összegben javaslom megállapítani.
Baranyai Endre: Tegnap engem is felhívott polgármester úr, és azt mondta, hogy szerinte
nem igazságos, hogy nem akarjuk az üzemeltetési szerződést meghosszabbítani, és a gépkocsi
árát is magasan állapítottuk meg, szerinte csak kb. 700.000.-ft-ot ér.
Mező

Gyula: Lehet, de két évvel ezelőtt fordított helyzetben Olajos polgármester úr is
ugyanígy járt el velünk kapcsolatban. Ha akkor korrekt módon jár el, akkor most másképpen
is tárgyalhatnánk a szóban forgó eszközökről. A gépkocsi vételárának meghatározásánál a
piaci ár alsó szegmensét vettük figyelembe, ennyiért minden körülmények között el lehet
adni.
Mező

Gyula: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület nem járul hozzá,
hogy a Gáborján Község Önkormányzata tulajdonában lévő LOZ-383 SUZUKI SWIFT
típusú személygépkocsi üzemeltetői joga átírásra kerüljön a Szentpéterszeg Községi
Önkormányzat javára, az kézfeltartással fogadja el a határozati javaslatot.

...,

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4
szavaztak, és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 4-en

10/2019.(11.14) Önk. számú
Határozat

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy a Gáborján
Község Önkormányzata tulajdonában lévő LOZ-383 SUZUKI SWIFT típusú
személygépkocsi üzemeltetői joga átírásra kerüljön a Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
javára.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmáról az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen.
Felelős: Mező
Határidő:

Gyula polgármester
2019 február 28.

Mező

Gyula: Kérem, hogy aki egyetért az előterjesztésben foglalt eszközök hasznosításáról,
értékestéséről valamint bérleti díjáról szóló határozati javaslattal, az kézfelnyújtással
szavazzon.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4
szavaztak, és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 4-en

11/2019.(11.14) Önk. számú
Határozat

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában levő LOZ-383 SUZUKI
SWIFT típusú személygépkocsi megvásárlását felajánlja Szentpéterszeg Község
Önkormányzatának és a Szentpéterszegi Polgárőr Egyesületnek 1.200.000.-ft vételárért.
Továbbá a tulajdonában levő 18 kamerából álló térfigyelő rendszer megvásárlását felajánlja
Szentpéterszeg Község Önkormányzatának 800.000.- ft vételárért.
Amennyiben fenti szervezetek nem kívánják megvásárolni a felajánlott eszközöket a
megállapított vételárért, úgy a tulajdonos birtokba veszi azokat.
A LOZ-383 SUZUKI SWIFT típusú személygépkocsi használati díjat 3.000.- ft/hó összegben
állapítja meg 2015.06.01-től az üzemeltetői jog visszavonásáig.
A kamerarendszer használati díját 2.000.-ft/hó összegben állapítja meg 2015.06.0 l-től az
üzemeltetői jog visszavonásáig.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmáról az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen.
Felelős: Mező
Határidő:

Gyula polgármester
2019 március 31.

0

4.napirendi pont: Különfélék D. Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
belső ellenőrzési tervének elfogadása
Mező

Gyula: Megkérem jegyző urat, hogy terjessze

elő

a napirendi pontot.

Jenci Attila: A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal két települési önkormányzat, egy
települési nemzetiségi önkormányzat, és három költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak
ellátásáról gondoskodik, ezen költségvetési szervek vonatkozásában végezte el a belső ellenőr
a kockázatelemzést, melynek alapján megtette a 2019. évi belső ellenőrzési tervre irányuló
javaslatát, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.
Amennyiben valakinek a javaslatban megfogalmazott ellenőrzési célokkal kapcsolatosan
észrevétele vagy javaslata van, kérem hogy tegye meg.
Mező

Gyula: Amennyiben nincs, akkor kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy fogadják el
a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervéről szóló határozati
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem hogy kézfeltartással jelezze.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

jelenlévő

4

fő képviselő

közül 4 igen

12/2019.(11.14) Önk. számú
Határozat

Gáborján
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § ( 1) pontja alapján - figyelemmel
a valamint a költségvetési szervek belső kontrolrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire -, megtárgyalta a Váncsodi Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó előterjesztést, és úgy
döntött, hogy az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt , hogy az

ellenőrzési

tervben foglaltaknak

végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen.
Határidő:
Felelős:

folyamatos

Jenei Attila jegyző

a

megfelelően

az

ellenőrzések

