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Itdn polgfrmester: Kdszdntdm a k6pvisel6-testiilet tagSait meg6llq>ftom,
Barnab6s k6pvisel6 munkahelyi elfoglaltshga miatt az tildsen nem tud
ivel n6gyen jelen vagyunk,igy.m til6s hat6rozatkepes.
5inczn6 Bencsik ll4[ri6t, azt AMK jelenlegi vezet6jet 6s Marsi Zsoltot aPsz.
, akik szint6n meghfvottk ent reszt v esz a mai til6sen.
el,ritti trljdkoztat6: T6j6konatom a k6pvisel6ket, hogy Rottenhoffer [stviin
siirg<iss6gi beadvdnya okafogyottd v6lt, mivel milr ddnt<ittem az aljegyz(5i
utasftottam a jegyz6t, hogy 6rtesitse a nyertes p6lyiz5t, Czerovszki Dd'r6t 6s
v6tel6t.
a l6pvisel6ket, hogy a k6t til6s kozott eltelt id<iszakban egy

f6

r6sz1re ternet6si

keriilt megrlllapit6sra.

Kov6cs
lin k6pvisel<i inlsban fordult a polgrlrmesterhez, melyben k6rte, hogy a Kft.
iigyvezetcrje szilmoljon be a Kft. Sportbtifes nyitva tarthsir6l 6s a Muflon kunyh6
iizemeltet6sd
mivel a faluban 6t sokan megk6rdezik arr6l, hogy mennyire 6ri rneg a
falunak ezek nvitva tart6sok.
Most pedig felk6rem Marsi Zsoltot a Psz. Kft. vezet\jet tartsa meg t6j6koztat<>jitt a
Szabadidcr
Eg6szs6gkci zpont Biif6 mtikcid6s6vel kapcsolatban.
Marsi Zsalt Psz. Kft. vezetfiz A Biife esetenk6nt van nyitva, fdleg a Focicsapat edzesekor
6s kii
rendezv6nyeken, kimutatasban r5szleteztem a bev6tel es az iirubesirerz6s
krizotti kii bozetet. Jelenleg a mai napi zix6egyenleg: 31.696.-Ft, 6ruk6szlet 6rt6ke:
175.630.-Ft. A Muffon kunyh6t phr natrtra egy tilrsasiig kib6relte, csak a szhllilst k6rt6k,
ebbol ki
a bevdtelt. Ugyancsak kimutatiisra keriilt a Mrivekiddsi Haz
bdrbead
bev6tele 6s a vele kapcsolatos kciltsdgek is kimutatrlsra keniltek.
Dr. Erd6s
n polgrirmester: Volt-e olyan bev6tel, amib6l eszkdzt v6s6roltatok?
Marsi Zsolt
lKft. vezet6: Igen, egy6b felhasznillilsi dolgokat vrisrlroltam, pl. kdzrmives
foglalkozA
kell6keket, a Mrivel6d esi hfunil. zfurcsere volt, 6gynemtik tisztittat6sa.
Dr. Erd6s Itdn polgfrmester: Rendben, kclszcin<jm.
Kovfcs
lin kdpvisel6: En is kdszrindm, csak atisztinlittds v6gett k6rtem. K6rd6se,m az,
hogy a K
riton mi Iesz akid6lni k6sztil6 INVITEL-os oszloppal.
Dem6nyn6 arga Gizella k6pvisel6: A Kft. besz6mol6jhhoz annyit szeretn6k hozzlfizni
Kati, hogy a
nem aztk&dezi 6llit6soddal ellent6tben, hogy mi6rt van nyitva lent a
pillyfin a
hanem azt, hogy mikor nyit ki teljesen. Itt szeretn6k mindenfele mendemond6t hel igaz,itani, ennek a bi.ifenek 6s a Kft.-nek van 6rv6nyes engeddlye a btifd
iizemel
6s az erdei iskola, illetve sz6ll6shelyek kiadris6hoz is. El6g szomorr! hogy
meg lett
:tve a mrikdd6siik, kisgyerekes csal6dokt6l kezdve minden lakos 6s
kcirnv6kbeli
gat6 is szeretett oda lej6rni, mert kulturSlt kcirnyezetbe t<ilthett6k el a
szabadidei

Mlarsi Zsolt Psz. Kft. vezet6: Kb. egy h6napja folyamatosan jelentem az INVITEL-nek, de
m6g minrdig nem jdttek ki. MAr a Katasztr6favddelemnek is telefonfultam 6k csak akkor
j<innek ki, h4 milr,,kid6lt".
Ldrinczn6 Bencsik M6ria AVff vezet6'. Eziton szeretn6m megkciszcinni a lehet(rs6get,
hogy itt
. F6j6 szfwel kdsz<jndk most el, de engem lelkileg nagyon megviselt a
hivatal I6tvinya,,6s az ntSna kialakult helyzet ezert dontotte fgy, hogy
m6shov6
dolgozni.
Az dfiaddsra Sertild munkakdrdmmel kapcsolatbart szeretn(>k egy-k6t dolgot elmondani: az
6vodribarr nifrcs intern ethozzdferls, ezert a szitmitog6pes munk ikat alak6somon , vag:{ a
kellett elv6geznem. Elvlgeztem az Ovodavezet6si tovribbkepzest, melyhez
nem kaptam t6mogat6st a munk6ltat6t6l. A Kcinyvtrirnak heti 10 6rriban kell mtik<jdrrie. A
logop6dus
embert6l jdn, akivel szerz6d6st kell kdtni. A dajka mirr a felment6sdt tdlti,

6voddban fo{y6 munk6val. Sajnos jelenleg a sziil6 szeretn6 megmondani, hogy mi csirriiljon
azovon6 az,6voddbm.
Dem6nynL6 fargar Gizella k6pvisel6: Az 6vodai munka sikeress6ge 6rdek6ben a srztilcik
hozz66ll5::inak is kellene vSltozni. A sztil6knek nem lenne szabad belesz6lni az 6,vodai
munk6ba, a fledag<igusokra kellene hagyni a szakmai munk6t.
Dr. Erd6s Zofthnpolg6rmester: A gyermek l6tszrlmhoz k6pest ide6lis az 6v6n6kl6tszinna.
Mindenki mqgkaptam apiiyazati kifrtlst k6rem, hogy a kieg6szit6sekkel egyiittszavazz,urk.
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tartoz6, a vezetfii megbizdss al jhr6l6nyeges feladatok:
ny tdrv6nyes 6s szakszerii miikcidtet6se, takar6kos gazddlkodfs. Ddnt6s az
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Az elbfrfl id6pontja: 2015.08.24
Avezet6 ki aszthsaszem6lyesmeghallgathsutiintdrt6nik.
A munki
Az

Dr.

Erd6s
vezetom

I kapcsolatos egy6b l6nyeges inform6ci6:
szolgiiati lakrlst tud b i zto sf tani

Zoltin polgdrmester:

it, j6

Megkriszdndm L6inczn6 Bencsik Mriria

Afrlf

egeszs6get, sok sikert kfvrin az rij munkahely6n.

a k6pvisel6knek a munkAjrlt, ha m6s hozzi"sz6lni val6 nincs, akkor .az ilest
Iezdttom.

r. Erd6s
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