
2022. június 14-ei Képviselő-testületi ülés határozatai 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

84/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés jegyzőkönyvének 

hitelesítésére Herczeg Mariann alpolgármestert és Tiefenbeck László képviselőt jelöli ki.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

85/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 

szerint állapítja meg:  

1. Javaslat az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) 

önkormányzati rendelet módosítására  

2. Javaslat a gyermek és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló új helyi 

rendelet megalkotására  

3. Javaslat a Bölcsődei Főzőkonyha üzemeltetési szerződésének elfogadására  

4. Javaslat a bölcsődei beiratkozás időszakának és a bölcsőde heti vagy éves nyitvatartási 

idejének meghatározására 

5. Javaslat a 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok meghatározására 

és a Weöres Sándor Óvoda csoportjaiban a maximális létszámtól való eltérés 

engedélyezésére  

6. Javaslat a gyermekek nyári ügyeletének ellátására  

7. Javaslat kormányzati funkció törzskönyvi nyilvántartásba vételének 

kezdeményezésére  

8. Javaslat a „Weöres Sándor Óvoda Nagyvarsányi tagintézmény udvarának felújítás 

tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének 

megállapítására  

9. Javaslat a „Petőfi Park zöldterület fejlesztése Dunavarsányban” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindítására, valamint közbeszerzési tanácsadó, műszaki ellenőr, reziliencia 

vizsgálat, tájékoztatás és nyilvánosság feladatok elvégzésére irányuló beszerzési eljárások 

eredményének megállapítására, továbbá közbeszerzési terv módosítására  

10. Javaslat településrendezési szerződés elfogadására  

11. Javaslat a Dunavarsány, 0130/2 hrsz-ú helyi közúton információs jelző táblák 

kihelyezésére  

12. Javaslat a Dunavarsány 0132/5, 0132/7-8, 0132/11 és 0134/11-12 hrsz-ú ingatlanok 

megosztására és művelési ág módosítására  

 

Zárt ülés 

13. Javaslat védőnői pályázat elbírálására  

14. Javaslat a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról 

szóló 35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázat elbírálására  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

 

 

 



A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

86/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft-vel (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 

18.) a Bölcsődei Főzőkonyha Üzemeltetési szerződését a jelen határozat meghozatalát 

segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja; 

b) vállalja, hogy az a) pont szerinti üzemeltetési szerződés 14. pontjában foglalt 

üzemeltetési költségek pénzügyi fedezetét a saját költségvetési rendeletében minden évben 

előirányozza; 

c) a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti átmeneti időszakban az a) pont 

szerinti üzemeltetési szerződés szerinti üzemeltetési költségek pénzügyi fedezetét a 2022. 

évi költségvetés terhére biztosítja; 

d) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti üzemeltetési szerződés aláírására, 

valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

87/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde Tündérország Bölcsődéjében a gyermekek 

bölcsődébe történő felvételének időszakaként a 2022. augusztus 3-5. közötti napokat 

határozza meg, 

b) felkéri az Intézményvezetőt a bölcsődében történő beiratkozásról szóló közlemény 

közzétételére az önkormányzat honlapján, illetve a bölcsőde honlapján, valamint helyben 

szokásos módon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

88/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde Tündérország Bölcsődéjében a heti nyitva tartási 

időt a 2022/2023-as nevelési évben hétfőtől péntekig 6.30–17.30-ig, 

b) az éves nyitva tartási időt a Dunavarsány, Habitat utca 30. szám alatti intézmény 

használatbavételi és működési engedélye véglegessé válásának időpontjától - 2023. 

augusztus 31-ig határozza meg, oly módon, hogy az Intézményvezető által előre 

meghatározott rend szerint a Bölcsőde a nyári időszakban is nyitva tart. 

c) felkéri az Intézményvezetőt, hogy a Bölcsőde 2023. évi nyári nyitva tartásáról 

közleményben tájékoztassa a szülőket. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 



A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

89/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde Weöres Sándor Óvodája (2336 Dunavarsány, 

Árpád u. 14.) 14 csoportot indíthat a 2022/2023-as nevelési évben. 

b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és 4. 

melléklete alapján valamennyi csoportban engedélyezi a maximális létszámtól való 

eltérést, és a csoportonkénti maximális létszámot 30 főben határozza meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

90/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) felkéri a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy készítse elő és 

szervezze meg a dunavarsányi gyermekek számára a nyári napközbeni ügyeleti ellátást. 

b) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a gyermekek felügyeletének ellátására 

kössön megbízási szerződést a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola által 

javasolt személyekkel a 2022. július 1. és 2022. július 29. közötti időszakra, 

pedagógusonként bruttó 12.000 Ft/nap megbízási díjért. 

c) a b) pont szerinti megbízási díjak fedezetéül a 2022. évi költségvetés 

önkormányzat megbízási díjak költséghelyet jelöli meg. 

d) felkéri a Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskolát, hogy a b) pont szerint 

megbízott gyermekfelügyelők szakmai felügyeletét biztosítsa. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

91/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a jelen határozat 

meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező Változásbejelentési kérelemben 

szereplő kormányzati funkció törzskönyvi nyilvántartásba vételét, és felhatalmazza a 

Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

92/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a „Weöres Sándor Óvoda Nagyvarsányi tagintézmény-Óvodaudvar felújítás 

tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása” tárgyú beszerzési eljárás eredményét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 



1. A Fadoktor Mérnöki Iroda Kft. (9407 Sopron, Csalánkerti út 76.) ajánlata 

érvényes; 

2. Az Acer Kft. (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. utca 1.) ajánlata érvényes; 

3. A PARK-TÉR Bt. (1044 Budapest, Székesdűlő sor 8.) ajánlata érvényes; 

4. A Bálvány-Fa 2005 Kft. (2600 Vác, Attila utca 7.) ajánlata érvényes; 

5. A Mindigfa Bt. (2500 Esztergom, Erzsébet Királyné út 41/1. II/7.) ajánlata 

érvényes;  

6. Az eljárás eredményes volt; 

7. Az eljárás nyertese a Mindigfa Bt. (2500 Esztergom, Erzsébet Királyné út 41/1. 

II/7.); 

8. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

b) az a) pont szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet nettó 

23.622.047 forint összegben a 2022. évi költségvetés terhére, míg nettó 2.289.514 forint 

összegben a 2022. évi költségvetés átcsoportosításával biztosítja; 

c) az a) pont szerinti beruházás műszaki ellenőrzési feladatainak elvégzésével 

megbízza Rákos József egyéni vállalkozót (8200 Veszprém, Festő u. 10.) 

d) a c) pont szerinti műszaki ellenőri feladat pénzügyi fedezetét 480.000 forint 

(alanyi adómentes) összegben a 2022. évi költségvetés átcsoportosításával biztosítja; 

e) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti nyertes ajánlattevővel megbízási 

szerződés aláírására a b) pont szerinti összegben, illetve a c) pont szerinti megbízási 

szerződés aláírására a d) pont szerinti összegben, valamint a további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

93/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a „Petőfi Park zöldterület fejlesztése Dunavarsányban” tárgyában, a Kbt. 112. § 

(1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eljárást indít; 

b) felhatalmazza a Polgármestert a Közbeszerzési Szabályzat II.11. pontja szerinti 

döntés meghozatalára.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

94/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a „"TOP_Plusz_1.2.1-21-21-PT1-2022-0004 számú - Multifunkciós Zöldterület 

fejlesztés Dunavarsányban” tárgyú közbeszerzési tanácsadójának kiválasztása”” tárgyú 

beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. Az ANPAST Europrojekt Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II. 

em. 13.) ajánlata érvényes; 

2. A K és P Kft. (2890 Tata, Piac tér 5. B fsz. 2.) ajánlata érvényes; 

3. A KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2700 Cegléd, Malom utca 18.) 

ajánlata érvényes; 

4. Az eljárás eredményes volt; 



5. Az eljárás nyertese a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2700 Cegléd, 

Malom utca 18.); 

6. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

b) az a) pont szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet nettó 

1.000.000 forint összegben a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti nyertes ajánlattevővel megbízási 

szerződés aláírására a b) pont szerinti összegben, valamint a további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

95/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a „TOP_Plusz_1.2.1-21-21-PT1-2022-0004 számú - Multifunkciós Zöldterület 

fejlesztés Dunavarsányban” tárgyú munkák műszaki ellenőrzési feladatainak 

elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III. em. 76) 

ajánlata érvényes; 

2. Rákos József egyéni vállalkozó (8200 Veszprém, Festő u. 10.) ajánlata 

érvényes; 

3. Az eljárás eredményes volt; 

4. Az eljárás nyertese Rákos József egyéni vállalkozó (8200 Veszprém, Festő u. 

10.); 

5. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

b) az a) pont szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet 1.000.000 

(alanyi adómentes) forint összegben a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti nyertes ajánlattevővel megbízási 

szerződés aláírására a b) pont szerinti összegben, valamint a további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

96/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a „TOP_Plusz_1.2.1-21-21-PT1-2022-0004 számú - Multifunkciós Zöldterület 

fejlesztés Dunavarsányban” tárgyú projekt Klímakockázati 

értékelés/rezilienciavizsgálat, valamint tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak 

elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg: 

1. A Projekt Expert Kft. (2364 Ócsa, Malom utca 2.) ajánlata érvényes; 

2. A RS Ökorégió Nonprofit Kft. (2340 Kiskunlacháza, Kossuth tér 1.) ajánlata 

érvényes; 

3. A Terra Stúdió Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Kft. (1141 Budapest, 

Paskál u. 27/A.) ajánlata érvényes; 

4. Az eljárás eredményes volt; 



5. Az eljárás nyertese RS Ökorégió Nonprofit Kft. (2340 Kiskunlacháza, Kossuth 

tér 1.); 

6. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevőt. 

b) az a) pont szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet nettó 

800.000 Forint + ÁFA összegben a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti nyertes ajánlattevővel megbízási 

szerződés aláírására a b) pont szerinti összegben, valamint a további szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

97/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunavarsány Város 

Önkormányzata 2022. évi módosított Közbeszerzési Tervét a jelen határozat meghozatalát 

segítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

98/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány-2000 Kft-vel (1196 Budapest, Rákóczi út 70.) és Szollár András 

ingatlantulajdonosokkal a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti településrendezési szerződést elfogadja;  

b) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti településrendezési szerződés 

aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

99/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a Dunavarsány, 0130/2 hrsz-ú helyi közúton a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti térképen jelölt helyeken 2 db, a KRESZ 2. 

függelék 30. ábra szerinti, „Fürdőhely” megnevezésű tábla, valamint a fürdőhely 

megnevezését és irányát jelölő 2 db kiegészítő tábla kihelyezéséhez a 

közlekedésbiztonsági szempontok betartásával hozzájárul; 

b) az a) pont szerinti közlekedési táblák kihelyezésének, felújításának és 

karbantartásának, pótlásának költsége Kérelmezőt terheli; 

c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti döntésről szóló tájékoztató 

megküldésére a Kérelmező részére. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős:  Polgármester 

 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

100/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) elfogadja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti változási vázrajz alapján a Dunavarsány, 0132/5, 0132/7-8, 0132/11 és 0134/11-

12 helyrajzi számú ingatlanok telekmegosztását; 

b) a Dunavarsány, 0132/5, 0132/7-8, 0132/11 és 0134/11-12 hrsz-ú, szántó művelési 

ágú ingatlanokból kivett helyi közút művelési ágú ingatlan kialakítása mellett dönt; 

c) felhatalmazza a Polgármestert a telekmegosztási és az ingatlan-nyilvántartási 

eljárás megindítására, a változási vázrajz aláírására és az egyéb szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

101/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete saját részéről elfogadja a 

MEDI-LOGISTIC Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel 2016. május 20-án megkötött 

Megbízási Szerződés 2. számú módosítását a jelen határozat meghozatalát segítő 

előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés módosítás aláírására, illetve a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

Zárt ülés:  

 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

102/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) Sárközi Dóra (szül.: Budapest, 1998. 08. 13.) Dunavarsányi Halász Lajosné utca 5. 

szám alatti lakost bízza meg Dunavarsány Város V. számú védőnői körzetének területi 

védőnői feladatainak ellátásával a kinevezés jogi feltételei teljesülésének napjától, 

határozatlan időre, 3 hónapos próbaidővel. Illetményét az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint határozza meg.  

b) felkéri a Polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos munkáltatói 

intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 



 

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazatarányban az alábbi határozatot hozza: 

 

103/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 

35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelete szerint kiírt ösztöndíj pályázat alapján, a 

2022/2023-as tanévben, 10 hónapig, havonta 15.000,- Ft – azaz Tizenötezer forint – 

összegű ösztöndíjban részesíti Varga Katát (szül: Bp., 1999. 06. 25.; lakcím: 2336 

Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 39.) 

b) felkéri a Polgármestert a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 

melléklete szerinti Tanulmányi szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

104/2022. (VI. 14.) számú Képviselő-testületi határozat 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) a felsőfokú oktatásban tanulmányokat folytató fiatalok anyagi támogatásáról szóló 

35/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelete szerint kiírt ösztöndíj pályázat alapján, a 

2022/2023-as tanévben, 10 hónapig, havonta 15.000,- Ft – azaz Tizenötezer forint – 

összegű ösztöndíjban részesíti Cingáli Tímeát (szül: Budapest, 2001. 02. 01.; lakcím: 

2336 Dunavarsány, Erkel Ferenc u. 5.)  

b) felkéri a Polgármestert a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 

melléklete szerinti Tanulmányi szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 


