Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-én 18 órakor
a vámoscsaládi Önkormányzat helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott
határozatok
8 / 2015.(III.12.) számú határozat
1. Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 10.§ (4a) bekezdésében meghatározottak
végrehajtása érdekében intézményi átszervezéssel összefüggő döntések meghozatalára” című
előterjesztést megtárgyalta, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a)
bekezdése szerint megállapítja, hogy a Répcelaki Százszorszép Óvoda gazdasági feladatait –
2015. április 1. napjától – a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
2. Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Répcelaki Százszorszép
Óvoda Alapító Okiratát a módosító okirattal megegyező tartalommal módosítja, és az Alapító
Okiratot a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadja.
3. A Képviselő-testület az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 36/2011. (XII.31.
Korm. rendelet 9. § (5a) pontjára tekintettel a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal és a
Répcelaki Százszorszép Óvoda közötti munkamegosztási megállapodást az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi.
4. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés a) pontjában
foglaltakra tekintettel a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal létszám-előirányzata az
alábbiak szerint módosul: a köztisztviselői létszám 2015. április 1-től 17 főről 18 főre
emelkedik.
Felelős: Németh Imre polgármester
Dr. Husz Norina jegyző
Fülöp Ildikó intézményvezető
Határidő: azonnal

9/ 2015 ( III.12.) számú határozat
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az M86-os gyorsforgalmi út építése
kiemelt kormányzati beruházáshoz kapcsolódóan kezdeményezi a tulajdonában lévő 0230/1
hrsz-ú út megjelölésű ingatlan két fele történő megosztását, majd a megosztás után keletkezett
egyik területrész beépítetlen területté történő átminősítését a Sárvári Körzeti Földhivatalnál.
A képviselő-testület az ingatlan megosztási vázrajzának elkészítését megrendeli Németh Gábor
( Ostffyasszonyfa, Kis u. 6. ) földmérőtől az ajánlatában szereplő 50.000.-Ft díjazásért.
A képviselő-testület a megosztás és átminősítés költségeire 2015. évi költségvetésében
pótelőirányzatot biztosít.
A képviselő-testület a költségek viselése, megtérítése tárgyában a Dolomit Kft-vel külön
megállapodást köt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ill. folyamatos

