
 

 

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 

(3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 32.) megtartott képviselő-testület ülésről. 

 

Ülés helye: Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Jelen vannak:  

1. Farkas Sándor polgármester 

2. Fűr Zoltán képviselő alpolgármester 

3. Stekkelpak Csilla képviselő 

4. Kiss Györgyné képviselő 

5. Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő  

6. Dancs Tibor képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:   

1. Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző 

2. Kiszály Mária pénzügyi csoportvezető 

 

 

 

NAPIREND: 

 

1. Javaslat Verpelt Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés első olvasatos 

elfogadásáról 

Előadó: Farkas Sándor polgármester 

2. Egyéb ügyek indítványok 

 

 

Farkas Sándor polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és a tisztelt képviselő-testületi 

tagokat. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, mivel teljes létszámmal jelen 

vagyunk. A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van kérdés, amennyiben nincs kérdés 

javaslom elfogadásra a napirendi pontokat. 

 

Aki egyetért kérem kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 



 

1/2014. (II.05.) határozat 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 

 

I. Napirendi pont: Javaslat Verpelt Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés 

első olvasatos elfogadásáról 

 

 

Faras Sándor polgármester: Első napirendi pontunk a 2014-es költségvetés elsőolvasatos 

megtárgyalása. A kivonatos anyagot minden képviselő megkapta,ezekből a költségvetés 

számai jól látszanak minden költségvetésnél elmondjuk, hogy a gazdasági programunkban 

ígérteknek megfelelően elsődleges célunk az Önkormányzat intézményeinek zökkenőmentes, 

magas színvonalú működtetése másrészt pedig - szintén a gazdasági programunk 

vállalásainak megfelelően a település fejlesztése, az elérhető szolgáltatások bővítése, a 

lakosság konfortérzetének javítása, infrastruktúrák fejlesztése összességében a település 

szebbé, élhetőbbé tétele. Ennek érdekében minden lehetőséget megragadunk, hogy lehetőleg 

minél magasabb támogatási intenzitású pályázatok igénybevételével minél több fejlesztést 

valósítsunk meg. Ebben a ciklusban, tehát az elmúlt években nyugodtan mondhatjuk, hogy a 

pályázatok tekintetében sikeresek voltunk. Összességében 10-nél több pályázatunk valósult 

meg, vagy most van megvalósulás alatt. A megpályázott összeg az elmúlt 3 évben több, mint 

400 millió forint és akkor még nem beszéltem a szennyvíztisztító telep fejlesztésére benyújtott 

pályázatunkról, ami önmagában meghaladhatja az 500 millió forintot. Mint ahogy a 

számokból is látszik a pályázatok megvalósításához folyamatosan pénzre volt és a jövőben is 

pénzre lesz szükségünk. Ezek a pályázatok szinte kivétel nélkül utófinanszírozottak, vagyis 

előbb meg kell valósítani, magyarul kifizetni és csak utána lehet elszámolni az irányító 

hatóságokkal. Szerencsétlen esetben több pályázatot is egyszerre kell megfinanszírozni, a 

támogatások visszaigénylése hosszadalmas lehet emiatt komoly likviditási gondok is 

keletkezhetnek. Fontos tehát, hogy az ilyen helyzetek elkerülésére a költségvetésünkben 

rendelkezésünkre álljon a szükséges tartalék. A tavalyi évben várossá vált településünk és ez 

már a hivatal működtetésére a költségvetésből részünkre biztosított „normatíva 

növekedésben” is jól látszik. Összességében a Közös Hivatal működtetésére több, mint 100 

millió forinttal kaptunk többet, mint az elmúlt évben. Ez persze látszólagos, mert amennyivel 

többet kaptunk, annyi többlet feladatunk is lesz a jövőben. Pénzügyi Bizottság a költségvetési 

tervezetünket megtárgyalta és első körben elfogadásra javasolta. Átadom a szót, tehát 

Kecsőné elnök.  

 

 

Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő (Pénzügyi Bizottság elnöke): A Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta az előterjesztést és azt valóban elfogadásra javasolja, de természetesen a 

költségvetés összeállítását komoly munka előzte meg. A pénzügyi csoportvezetővel és az 

intézményvezetőkkel hosszasan egyeztettünk az előttünk álló feladatokról és megegyeztünk 

minden intézménnyel, hogy milyen szempontok figyelembevételével készítsék el 

javaslataikat. Többször változott az elkészítés metódusa, mivel hogy az Államkincstártól is 

újabb és újabb elvárásokat fogalmaztak meg, amihez alkalmazkodnunk kellett. Tartalmában a 

költségvetésünk hasonló az elmúlt évek költségvetéséhez, formailag és szerkezetében viszont 

teljesen újszerű, ráadásul ezt is folyamatosan változtatják, így most egy kicsit nehezebben 

sikerült összeállítani az anyagot. A vezérlő elv, nyílván az volt, hogy az intézményeink jó 

biztonsággal és jó színvonalon tudjanak működni és ezek mellett jelentős forrás álljon 

rendelkezésre a tervezett fejlesztéseink megvalósításához. Összefoglalva, tehát a költségvetést 



elfogadásra javaslom, mivel, hogy a Pénzügyi Bizottság véleménye szerint ezeknek a 

legfontosabb irányelveknek minden szempontból megfelel. Javaslom elfogadásra a Verpelét 

Város Önkormányzat 2014. év első olvasatos költségvetést 

 

Farkas Sándor polgármester: Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testületet egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

2/2014. (II.05.) határozat 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2014. évi 

költségvetés elsőolvasatban. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester, Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző, Kiszály Mária 

pénzügyi csoportvezető. 

Határidő: értelem szerint 

 

Kiss Györgyné képviselő: Mit lehet tudni az Egészségügyi pályázatról? 

 

Farkas Sándor polgármester: Az Egészségügyi Központ pályázatáról, annyit lehet tudni, 

hogy kiadtuk a közbeszerzést lebonyolító irodának, hogy készítse el az ajánlattételi felhívást, 

hogy mielőbb elindíthassuk a közbeszerzési eljárást. Több alkalommal beszéltem már róla, 

hogy az építési terület műemlékké nyilvánítása miatt jelentős többlet költségek keletkeztek a 

kivitelezésnél. Például: a rendkívül drága fa nyílászárókat nem válthatjuk ki azonos minőségű, 

de lényegesen olcsóbb műanyag nyílászárókra, pusztán azért mert a beépíthetőség miatt az 

építési területet össze kellett vonni a műemlék erdészeti ingatlannal, ennek következtében a 

70-es években épült volt pártház is műemlék lett „legnagyobb örömünkre”. Előzetesen 

ütemtervet készítettünk, hogy ha minden jól halad, akkor március végéig a közbeszerzés 

lezárul és az építkezés elkezdődhet. Ennek persze előfeltétele, hogy a pályázatban is vállalt 

evakuálást határidőre, előírás szerint végre tudjuk hajtani. Ugye azt vállaltuk, hogy a 

szolgáltatók nagy részét a Béke u. 17. szám alá a régi rendelőbe helyezzük el, az orvosi 

ügyelet kivételével, amit a település központjában a gyermekjóléti szolgálatnál működtetjük 

az építkezés ideje alatt.  

 

Kecsőné Vitkovics Enikő képviselő: Érdemes lenne megvizsgálni, hogy ha az orvosi ügyelet 

a gyermekjólét helyére kerül, akkor gyermekjóléti 4 dolgozóját és felszerelését át tudnánk e 

helyezni a mára már megszűnt családi napközi helyére. Úgy tudom, hogy ez az ingatlan az 

egyház tulajdona, ezért vedd fel a kapcsolatot az egyházzal és érdeklődd meg, hogy van e erre 

lehetőség.  

 

Kiss Györgyné képviselő: Mivel az előzetes Béke úti bejáráson is megállapítottuk, hogy ott 

nagyon zsúfoltan lennének a szolgáltatók, érdemes lenne megnézni azt is, hogy az Erdészet 

épületében el lehet e helyezni a fogorvosi szolgáltatást és a fizikoterápiás szakrendelést.  

 

Farkas Sándor polgármester: Az ÁNTSZ ellenőrzését követően erre is választ tudok adni. 

 

Farkas Sándor polgármester: Megkeresett a napokban Bársony Viktória doktornő és 

tájékoztatott, hogy a munkaeszközök nagy százalékban alkalmatlanok a használatra. Soha 



nem említette és tájékoztatott senki, hogy ezen eszközök alkalmatlanok a szolgáltatás 

ellátásra. Ez elég kellemetlen ránk nézve. 

Kiss Györgyné képviselő: A Doktornő nagyon ügyes és a településről is pozitív vízhangja 

van a munkájának. A forgalom ötszörösére emelkedett. A Doktornő maradna, amennyiben a 

fogorvosi ellátásra alkalmas felszereléseket biztosítanánk számára.  

 

Farkas Sándor polgármester: Jelenleg az említett eszközök beszerzési értéke 4-5 millió 

forint, amennyiben be tudjuk szerezni a felszerelést az 100%-ban a mi tulajdonunkat képezi, 

melyet átadhatunk a fogászati rendelőnek. 

 

Für Zoltán alpolgármester: A Vikom Kft. esetében mennyi a tartozás mértéke? 

 

Kiss Györgyné képviselő: A Vikom Kft. a Rákóczi úti és az ÁSIAFOOD közötti 

csatornaszakaszára 25 millió forint fejlesztési hitelt vettek fel..  

 

Für Zoltán alpolgármester: Emellett a tartozás mellett még a villanyszámla tartozás is 

fennáll? 

 

Farkas Sándor polgármester: Vannak vitás ügyleteik, de még eredmény nem született. 

 

Farkas Sándor polgármester: Ismét határozatot kell hozni a folyószámlahitel 

meghosszabbítása tekintetében. Eger Vidék Kincsei Egyesület 1 éves kötelezettség vállalása 

lejárt, amiben kézfizető kezességet vállaltak a egyesület tagönkormányzatai a folyószámla-

hitel után. Verpelét esetében ez 1.453.914 forintot tesz ki. Kérek felhatalmazást a szerződés 

aláírására, valamint arra, hogy további 1 évre vállaljuk a kötelezettségvállalást. 

 

Kérem, aki egyetért az elhangzottakkal kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Vepelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

3./2014.(II.05.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és hozzájárulását adja, hogy 

az Eger Vidék Kincsei Egyesület 9 millió Ft-os nagyságú folyószámlahitel-keretét megújítsa, 

s arra vonatkozóan Verpelét Verpelét Önkormányzat lakosságszám alapján kézfizető 

kezességet vállaljon, 1.453.914 millió forint erejéig. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Farkas Sándor polgármester: A 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás 

igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről szóló 8/2014. (I.31.) BM rendeletben 

sajnos most sincs gesztor önkormányzat kijelölésére mód, ezért ugyanúgy, mint tavaly 

minden egyes önkormányzatnak külön-külön kell az igényt benyújtania, így ismételten 

határozatot szükséges hozni a benyújtási igényünkkel kapcsolatban. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben egyetért az elhangzottakkal kézfeltartással 

szavazzon 



 

Megállapítom, hogy Vepelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

4./2014.(II.05.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a támogatási igény 

benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére. 

 

Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete döntött abban, hogy 2014. évre 

vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 

támogatási kérelmet kíván benyújtani. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges 

mellékleteinek, nyilatkozatainak aláírására. 

 

Határidő: Azonnal, illetve folyamatos 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

 

 

Farkas Sándor polgármester: Az előzőekben nem a kamat kifizetésével kapcsolatban, 

melyben önkormányzatunk adomány jogcímén hozzájárul az Eger Vidék Kincsi Egyesület 

munkaszervezetének működéséhez melyhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 

 

Aki egyetért az elhangzottakkal kérem kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

 

5./2014.(II.05.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy az Eger 

Vidék Kincsei Egyesület munkaszervezetének működéséhez az el nem számolható kamat 

településenként lakosság arányosan kiszámolt, Verpelét Város Önkormányzat esetében 

138.503 forint adomány kifizetéséhez hozzájárul. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Van kérdés, javaslat az egyebek napirendi ponthoz? 

 

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően a 

kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 

szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerint 2014. január 1-i hatállyal megváltoztak a 

költségvetési szervek alaptevékenységi kódjai.  

A költségvetési szerv közfeladatait, szakmai alaptevékenységeit 68/2013. (XII.29.) NGM 

rendelet 1. mellékletben foglalt kormányzati funkciókba - funkciószámmal és megnevezéssel 

– szükséges besorolni. A jogszabályváltozás érinti az Önkormányzat által ellátandó és vállalt 

tevékenységeit és a hozzá tartozó intézmények tevékenységeit is. Ezáltal szükségessé vált 



intézményeink alapító okiratainak módosítása, melyről a képviselő-testületnek határozni 

szükséges. 

 

Farkas Sándor polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, aki egyetért az 

elhangzottakkal kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

 

 

6/2014.(II.05.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kormányzati 

funkciók, államháztartási feladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

68/2013.(XII.29.) NGM rendelet szerint a Petőfi Sándor  Közösségi Ház és Könyvtár alapító 

okiratát a mellékletet képező tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Kérem továbbá a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 

Verpeléti Gyermek és Szociális Étkeztetés Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal 

hagyja jóvá. 

 

Farkas Sándor polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, aki egyetért az 

elhangzottakkal kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

7/2014.(II.05.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kormányzati 

funkciók, államháztartási feladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

68/2013.(XII.29.) NGM rendelet szerint a Verpeléti Gyermek és Szociális Étkeztetés alapító 

okiratát a mellékletet képező tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Farkas Sándor polgármester: Továbbiakban határozni szükséges a Verpeléti Gyöngyszem 

Óvoda pályázatával kapcsolatban. Kérem a tisztelt képviselő-testületet adjon felhatalmazást a 

pályázat benyújtására és aláírására. 

 

Aki egyetért az elhangzottakkal, kérem kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 



8/2014.(II.05.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul a 

feldebrői tagóvoda felújítási pályázatának benyújtásához Feldebrő Községi Önkormányzat 

részéről.  

A pályázathoz szükséges önerőt és minden nemű egyéb kiadást Feldebrő Község 

Önkormányzata saját testületi határozata szerint biztosítja.  

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző: Az előzőekben nem határoztunk az Alapszolgáltatási 

Központ alapító okiratának módosításáról, mely szakágazatok kormányzati funkciókra történő 

cserélődésének okából került módosításra. 

 

Farkas Sándor polgármester: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, aki egyetért az 

elhangzottakkal kézfeltartással szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

9/2014.(II.05.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a kormányzati 

funkciók, államháztartási feladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

68/2013.(XII.29.) NGM rendelet szerint a Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát a 

mellékletet képező tartalommal elfogadta. 

 

Felelős: Vasasné dr. Zelei Mónika jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Farkas Sándor polgármester: Mostanra már örökzöld téma a Társulásokkal kapcsolatos 

módosítások sor, így most szintén módosításra kerül sor a Verpeléti Gyermekjóléti és 

Családsegítő Társulás Társulási Megállapodása, ez esetben csupán a székhely kerül 

módosításra Verpelét, Szabadság tér 6. számról Verpelét, Kossuth Lajos 73. számra.  

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben egyetért a módosítással kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta. 

 

10/2014.(II.05.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Verpeléti 

Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás Társulási Megállapodását a mellékletet képező 

módosításokkal elfogadja. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 



 

Farkas Sándor polgármester: A kormányzati funkciók létrejöttével a Város és a Közös 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosítani szükséges. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben egyetért a módosítással, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi rendeletet alkotta. 

 

1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet 

 

Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Verpelét Város 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékletet képező módosításokkal 

elfogadta. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Farkas Sándor polgármester: A továbbiakban szintén rendelet szükséges módosítani a 

Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatával kapcsolatban 

a hatályos kormányzati funkciókkal kiegészítve. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben egyetért a módosítással, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi rendeletet alkotta. 

 

2/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet 

 

Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Verpeléti Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a mellékletet képező 

módosításokkal elfogadta. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Farkas Sándor polgármester: A múzeumi pályázattal kapcsolatban a képviselő-testülettől 

egy felhatalmazásra lenne szükség, ugyanis van lehetőség a 9/2014.(II.03.) EMMI rendelet 

értelmében önkormányzati tulajdonban álló múzeumok felújítására, a mi helyzetünkben a 

Kovácsműhely kerül szóba, így ezen támogatás keretében fel tudnánk újítani helyi 

múzeumunkat.  

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, ha egyetértenek az elhangzottakkal kézfeltartással 

szavazzanak.  

 

Megállapítom, hogy Verpelét Város Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazattal 

az alábbi határozatot hozta.  

 



11/2014.(II.05.) h a t á r o z a t 

 

Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 9/2014.(II.03) 

EMMI rendelet értelmében hozzájárul a Muzeális intézmények szakmai támogatása 

tárgyában támogatás benyújtásához. Pályázati bruttó összeg 3.000.000 forint.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírásra. A pályázathoz 

szükséges önerőt és minden nemű egyéb kiadást Verpelét Város Önkormányzat saját 

költségvetéséből biztosítja. 

 

Felelős: Farkas Sándor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Farkas Sándor polgármester: Mint már tudjátok dr. Krinszki Kornélia doktornő a 

közeljövőben el fog menni, mert Eger városban vásárolt meg egy praxist. A doktornővel 

kötöttünk egy munkaegészségügy megállapodást, de ezen megállapodást fel kellet bontani az 

említett okokból kifolyólag. Így szükségessé vált egy másik munkaegészségügyi vizsgával 

rendelkező orvos, aki el tudja látni ezen alkalmassági vizsgálatokat. 

 

Kiss Györgyné képviselő: Régebben Várasszó gyakorolta ezt a feladatot a településen és, ha 

jól emlékszem akkor Berekszászi doktornak is van munkaegészségügyi végzettsége. 

 

Farkas Sándor polgármester: Utána nézünk a lehetőségeknek és tájékoztatlak benneteket.  

 

Van kérdés észrevétel? 

 

Mivel más tárgyban nem érkezett bejelentés az ülést bezárom. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

…………………………………    ……………………………….. 

    Farka Sándor      Vasasné dr. Zelei Mónika 

  polgármester       jegyző 

 


