
Jegyzőkönyv

Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018.január 22-én kedden 10.00 órakor

Szenyér Község Önkormányzati Hivatal (8717 Szenyér, Simon u. 1.)
Tanácstermében megtartott nyilvános soros üléséről

Jelen voltak:
BogdánImre polgármester
Bogdán László képviselő
Kakucs Magdolna képviselő
Kovács Károly képviselő
Nagy Zoltán          alpolgármester

Tanácskozási joggal megjelentek:
Vezér Ákos jegyző
Bencze Judit jegyzőkönyvezető

BogdánImre: Köszöntötte a képviselőket, jegyzőt, és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert öt képviselőből öt képviselő jelen volt; az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés
napirendjére a meghívóban szereplők szerint.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta ülésének napirendjét.

1/2019. (I.22) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete mai ülésének napirendjét alábbiak szerint határozta meg.

Napirend 1. pontja:
Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról (helyszíni)

Előadó: Bogdán Imre polgármester

Napirend 2. pontja:
Javaslat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Napirend 3. pontja:
Javaslat rendeletalkotásra a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatása ügyében

Előadó: Vezér Ákos jegyző

Napirend 4. pontja:
Javaslat köztisztviselői bérrendezési pályázat beadására

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Napirend 5. pontja:
Javaslat önkormányzati alkalmazott foglalkoztatására

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Napirend 6. pontja:
Polgármester szabadságolási ütemterve

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
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Napirend 7. pontja:
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Napirend 8. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja:
Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról (helyszíni)

Előadó: Bogdán Imre polgármester

Bogdán Imre: Tájékoztatta a képviselő-testületet az utolsó ülés óta eltelt fontosabb eseményekről. 2018.
december 14-én Szenyér Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen közmeghallgatáson vett részt,
ahol 40 fő nyugdíjas részére ünnepséggel és vacsorával kedveskedtek. Szociális tűzifa kiosztásra került 45
főnek összesen 56 m3 mennyiségben. A decemberi hónapban 126 főnek 8.000 Ft.- értékben kiosztásra
került az élelmiszercsomag, melynek értéke 1.530.000.-Ft. volt. Közmunkaprogram összeállítása
folyamatban van. 2019. január 10-én nagybajomi TOP pályázat egyeztetésén vett részt, ahol a főbb
változásokat vázolták fel, a meghatározott költségből 7% visszavonásra kerül a Konzorcium keretén
belül. Egyéb rendkívüli települési támogatáson belül 2018. december hónapban: 32.000.-Ft. és 2019.
január hónapban: 13.000.-Ft. került kifizetésre. Vis maior pályázaton nem nyertek, ezért Vasvári úrral
egyeztetve 2019.01.15-én megnézték a perjési híd felújításának lehetőségeit. 2019. január 17-én értesült a
gázártámogatás kompenzálásának kiegészítő BM tűzifa támogatásáról, ami 13 m3 tűzifát jelent, melynek
összege: 247.650 Ft. Műemlék épülettel kapcsolatos pályázat, a Simon u.51 szám alatti ingatlant érinti,
mellyel kapcsolatban kivitelezőkkel egyeztetett. Bejelentette, hogy a köztartozásmentes adózási
adatbázisba ismét kérte a felvételét, miután az adóhatósággal megbeszélték a felmerült hiányosságokat.

Nagy Zoltán: köszönetét fejezte ki az Önkormányzatnak és a szociális ügyintéző munkájának az
élelmiszercsomag időben történő kiosztásával kapcsolatosan, megtudták a nyugdíjasokat vendégelni és a
faluban a rászorulok részére a tűzifát kitudták osztani. A TOP-os pályázattal kapcsolatosan megemlítette
nem tudta mivel a polgármester szabadságon volt és a Böhönyei pénzügyesre bízták a feladatot egy tábla
fényképét kellett volna elküldeni, de sajnos nem érkezett meg az adott helyre ezért a polgármester úrnak
kellett bemennie a szabadság ideje alatt elrendeznie mivel lecsúsztak volna a pályázatról. A
közmunkaprogram elkészítésével kapcsolatosan köszönetet mondott a körjegyzőség dolgozóinak és a
mukaügyes kollégának, hogy időben elkészültek. A jóváhagyott közmunkaprogramokra 14.800.000 Ft
támogatást várnak. A vis maior pályázat elutasításra került, ezért a települést érintő hidat az
Önkormányzat csak saját erőből tudja helyreállítani. A műemlékes épületre Vasvári adta be a pályázatát
négy millió Ft értékben, azonban a testület ezt nem fogadta el mivel csak a külső épület része készült
volna el a belső viszont nem. Szeretné, ha a pályázatra pontot tudnának tenni és kedvező árajánlatot látna,
a képviselő-testület valamint szeretné tudni a pályázat pontos határidejét.
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Bogdán Imre: Elmondta, valóban a szabadság ideje alatt kellett intézkednie és küldenie a pályázatot
utolsó nap utolsó percében, mert nem szerette volna, ha 3 millió Ft-tól elesik a falu. A vis maior pályázat
azért lett elutasítva, mert külterületen van, szerinte a két hidat 450.000 Ft-ból vissza lehet építeni. A
műemlék épülettel kapcsolatosan a költségvetést át kell tervezni és reméli Vasvári úr előnyös ajánlattal ál
elő. Az előleget kötelező volt lehívni.

Kakucs Magdolna: Véleménye szerint át kellene gondolnia képviselő-testületnek, hogy valóban megéri-e
az adott épületbe 2 millió Ft összeget belefektetni mivel nagyon fogják ellenőrizni mit mire költöttek el.

Bogdán Imre: Igen megéri mivel szállásadók lehetnének egy időjárási viszony miatt az embereket el
tudnák szállásolni. Kérte a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a polgármesteri beszámolót, az
kézfenntartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

2/2019. (I.22.) Kt. határozat

Szenyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a polgármester
beszámolóját a két ülés közt végzett tevékenységről.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja:
Javaslat Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Az alpolgármester indítványozta, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban szerepeljen
az, hogy a polgármester írásban számoljon be az elvégzett munkáiról, és az átruházott szociális
hatáskörökben hozott döntéseiről.

Nagy Zoltán: Szeretné, ha a polgármester úr minden ülésen írásbeli tájékoztatást adna és ez az szmsz
szabályzatban szerepelne, továbbá a szociális segélyekről is adjon tájékoztatást - a személyi jogok
megsértése nélkül.

Bogdán Imre: Egyetértett az alpolgármester szavaival, ő eddig is szabályosan járt el mivel írásban
terjesztette elő teendőit. Kérte a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az alábbi napirendi pontot és a
rendeletet alkossanak, azt kézfenntartással jelezze.
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A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

3/2019. (I.22.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2013.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetét
elfogadja.

Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

1/2019. (I.29.) Önkormányzati rendelet

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 8/2013.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

Napirend 3. pontja:
Javaslat rendeletalkotásra a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatása ügyében

Előadó: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Elmondta, hogy a 2017-2018-as szociális tűzifa mennyiségét megemelték, és az akkor
irányadó szabályozást kellene kiterjeszteni

Bogdán Imre: Kérte a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a javaslatokat az kézfenntartással jelezze.

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

4/2019. (I.22.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló
10/2017 (VIII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet szövegét elfogadja.

Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

2/2019. (I.29.) Önkormányzati rendelet

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló
10/2017 (VIII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja.
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Napirend 4. pontja:
Javaslat köztisztviselői bérrendezési pályázat beadására

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Vezér Ákos: Ismertette az előterjesztést. A Belügyminisztérium a mellékelt pályázati kiírást tette közzé az
önkormányzatok számára. Elfogadott pályázat esetén többletfinanszírozáshoz jutna a Közös
Önkormányzati Hivatal, ami bérfejlesztést tenne lehetővé. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy az
alacsony adóerőképességgel (38.000.-Ft – Böhönyén jelenleg 12-18 ezer Ft között mozog) rendelkező
önkormányzatok bérkiegészítésre pályázzanak. Az önkormányzatoknak vállalniuk kell, hogy legalább
46.380.-Ft–ban állapítják meg saját hatáskörben az illetmény alapot.

Kakucs Magdolna: Azt kérdezte, hogy önrészt kell-e vállalni Szenyérnek.

Vezér Ákos: Elmondta, hogy a pályázat benyújtásához nem kell szenyéri önrészt vállalni.

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

5/2019. (I.22.) Kt. határozat

Böhönye/Szenyér/Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.I.12. pont szerint kiírt
kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására című belügyminisztériumi pályázatra. Az önkormányzat a
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartója. Az önkormányzat vállalja, hogy a teljes 2019. évre
vonatkozóan a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben meghatározott illetményalapját, legalább 20%-al emelt
összegben, saját hatáskörben 38.650-Ft-ról 50.000.-Ft-ra emeli (29,37%) az önkormányzat költségvetési
rendeletében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására, és felkéri a döntésnek
megfelelő 2019. évi önkormányzati költségvetés beterjesztésére.

Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal

Napirend 5. pontja:
Javaslat önkormányzati alkalmazott foglalkoztatására

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Bogdán Imre: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a határozati javaslatot módosítaná azzal a
kiegészítéssel, hogy Teleki Tímea lenne kinevezve, és 2019. február 5-el alkalmazná a Szenyér. Van
lehetőség a Munkaügy részéről, hogy március 1-től határozatlan időre 8+4 hónapos időtartamra pályázat
keretén belül tudná segíteni a Szenyér Önkormányzat munkáját, szeretné, ha a képviselő-testület
Megtárgyalná és elfogadná javaslatát. Ha a támogatás megszűnne, visszaállítaná 6 órásba. Nem kellene a
saját büdzséből fizetniük, hanem a munkaügy állná a 70%-át ami véleménye szerint jól járna a munkáltató
ás a munkavállaló is.
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Nagy Zoltán: Fő tevékenységét végezheti 8 órában, és szeretné ő is ha Szenyérnek lenne állandós embere.
4 hónapos próbaidőre vagy kevesebb, ahogy a jegyző úr a határozati javaslatba leírta véleménye szerint
azt kellene elfogadni és március 15-től alkalmazni, de a költségvetést kellene véleménye szerint megnézni
és csak utána dönteni. Ha nem kapnak rá pályázati pénzt akkor a 6 órás foglalkoztatás is elég nagy kiadás
a Hivatalnak 2 millió Ft. Az elmúlt 8 év fejetlenségét meg kell oldani. Önkormányzaton belül
bértámogatásoknak utána fog járni. A legfőbb dolog, hogy a polgármester munkáját segítse, és napra
készen álljon minden. A költségvetésben mindenképp szerepeltetni szeretnének 1 fő alkalmazottat. De
határozatlan időre nem tudják alkalmazni csak határozottban.

Kakucs Magdolna: Ez a kettő nem működik együtt véleménye szerint, mert ha munkaügyön keresztül
alkalmazzák, akkor határozott időre kapnak támogatást. Amennyiben nem munkaügyön keresztül
alkalmazzák akkor a költségvetésben előirányzatot kell jóváhagyni a feladatra.

Vezér Ákos: Az előterjesztés közalkalmazotti munkaviszonyról szól, 6 órásba lehetne egy rehabilitációst
is alkalmazni melynek költsége olcsóbb. Véleménye szerint végig kell gondolni közalkalmazotti
alkalmazásról van szó, közmunkás foglalkoztatás esetén munka törvénykönyv az irányadó szabály.

Bogdán Imre: Szerződés kötessen február 5-el először 6 órában, ahogy a támogatási szerződés
megérkezik, március 01-el 8 órában határozatlan időre, de ha nem érkezne meg a támogatás, akkor
menjen tovább 6 órás munkaidőben.

Bogdán László: Megbízási szerződéssel kell alkalmazni február hónapban, és március 01-el pedig az adott
programban menne tovább és 70%-át a bérének a Munkaügy állná. Valakinek a szerződését miért akarják
megcsorbítani ezt nem, érti. Ha Fazekasné Katit akkoriban tudták alkalmazni, akkor miért nem lehet egy
állandós embert Szenyérbe.

Kakucs Magdolna: Ha egyszer alkalmazzák, akkor a költségvetésből kell alkalmazni,ha támogatva van
közmunkás és tól-ig lenne.

Vezér Ákos: Meg lehet pályáztatni is állást, és a hirdetést közigállás internetes felületen közzétenni.

Kakucs Magdolna: Jegyző urat kérdezte arról, hogy milyen akadályba ütközne, ha alkalmazza
közalkalmazotti jogviszonyban, ha nem igényli a polgármester a munkáját. Javasolta a
Képviselő-testületnek és véleménye szerint a járható út az lenne, ha megpályáztatják és nincsen
kedvezményezett törvényes keretek között járjanak el. Attól, hogy a polgármesternek van
kedvezményezettje attól még Teleki Tímea beadhatja pályázatát, de másnak is adjanak esélyt. Az
időtartam 6 óra lenne.

Vezér Ákos: Próbaidő alatt nem kell megindokolni a közalkalmazott felmentését, de szükség esetén a
költségvetési létszámot lehet csökkenteni, amivel megszűnne az állás.

Bogdán László: Tekintsenek el a pályázattól, szeretné ha egy közalkalmazott lenne Szenyérbe 8 órában és
Teleki Tímea személyében.

Bogdán Imre: Kérte a képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az alábbi napirendi pontot azzal a
kiegészítéssel, hogy Teleki Tímeát alkalmaznák 6 órában közalkalmazottként február 05-el határozatlan
időre, azt kézfenntartással jelezze.

Kakucs Magdolna: Ragaszkodott a pályáztatáshoz ezért nem szavazta meg és nem támogatja csak a
közalkalmazotti jogviszonyt; de a javasolt személlyel egyébként egyet ért.
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A Képviselő-testület 4 igen 1 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

6/2019. (I.22.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1 főt 6 órában a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 1 § (1) bekezdés alapján közalkalmazottként foglalkoztat,
2019.február 05-től határozatlan időre, 4 hónapos próbaidővel, az önkormányzat működésével összefüggő
adminisztratív feladatok (levelezések, e-mailek, kapcsolattartás képviselőkkel, kérelmek átvétele-
továbbítása, eszközök és egyéb nyilvántartások vezetése).
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetésbe a kiadást terveztesse be.
A polgármester javaslatára Teleki Tímea Nagybajomi lakost nevezik ki ebbe a munkakörbe, pályáztatás
nélkül, mert a feladat sürgős ellátására van szükség.

Felelős: Bogdán Imre
Polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 6. pontja:
Polgármester szabadságolási ütemterve

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: A polgármester terjeszti be a saját szabadságát azzal kapcsolatosan történt az előterjesztés.

Bogdán Imre: Nem értette, hogy miért nem a jegyző terjeszti be a szabadságolási ütemtervét. A
meghívóban a jegyző az előterjesztő. Követelte, hogy szerepeljen a jegyzőkönyvben, hogy rossz a
meghívó. Elkezdet felolvasni az írásos előterjesztést.

Vezér Ákos: Elmondta, hogy az előterjesztésben leírt jogszabály alapján a polgármester terjeszti be a
szabadságolási ütemtervét, ami valójában egy formalitás, hiszen írásban megkapták az előterjesztést, és
azt nem szükséges felolvasni. Az előterjesztést a polgármester írta alá, tehát ő a beterjesztő. Kérte a
képviselő-testületet, hogy tárgyaljanak az előterjesztésről.

Nagy Zoltán: A polgármester 105 napra jogosult. A képviselő-testületnek a polgármester a 2018.évi
szabadságolását , hogy heti három munkanapon keresztül szabadságot vesz ki. 5 nap szabadság a 2019-es
évben szeptember 30-ig választásokig letöltésre kerüljön a polgármester vállalta. Ha február hónapban
nem lesznek olyan rendkívüli feladatok, a polgármester elmegy szabadságra 1-2 hétre és minél többet
vegyen ki a 2019-es évben. Elmondta, hogy az ütemtervnek megfelelően fogja kiírni a szabadságokat, ha
dolgozik, ha nem.

Bogdán László: Ne legyen az, hogy halaszhatatlan dolga van a polgármesternek, és csak húzódik mindig
jövőre, ha heti három nap van megbeszélve, ne legyen 4 nap. Mindig legyen a Hivatalba valaki addig míg
nincs polgármester véleménye szerint vagy, ő vagy Nagy Zoltán képviselő.

Kakucs Magdolna: A 2018-as évben a polgármester nem volt akadályoztatva, akkor miért nem tudta
volna kivenni azt a sok szabadságot, ami bent maradt. Megkérdezte, hogy jogszabálysértő-e amit az
alpolgármester közölt a szabadság kiírásával.

Vezér Ákos: Nem foglalt állást a vitás ügyben.
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Bogdán Imre: Sokszor volt olyan, hogy halaszthatatlan ügyet kellett elrendeznie, és ez miatt bekellett
mennie a Hivatalba. Nem volt, aki az embereket irányította, illetve a falugondnoki dolgokat ellátta. Ha
bármi hiba történik, a szabadságolása ideje alatt felelősséget nem vállal.

Nagy Zoltán:A polgármester a képviselő-testületnek a 2019.évi szabadságolását heti három alakalommal
szabadságot vesz ki szeptember 30-ig választásokig letöltésre kerüljön. Az ütemezést a polgármester
vállalta.

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

7/2019. (I.22.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Bogdán Imre polgármester éves
szabadsága 2019 évre vonatkozóan szeptember 30 -ig – választás miatt – 29 nap. 2019-ben igénybe
vehető szabadsága 105 nap, amely tartalmazza a 2018. évben ki nem vett 76 napot, valamint a 2019. évre
megállapított 29 nap szabadságot.
A szabadságot az alábbi ütemezésben adja ki a Képviselő-testület:
2019. évben hetente három nap szabadság 2019 február 1 és 2019 szeptember 30 között.

Felelős: Vezér Ákos
jegyző

Határidő: azonnal

Napirend 7. pontja:
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Ismertette az előterjesztést; kérte a felülvizsgált megállapodás jóváhagyását.

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

8/2019. (I.22.) Kt. határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX
törvény 80.§ (2) bekezdés alapján a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást
felülvizsgálta, és azt nem módosítja.

Felelős: Bogdán Imre
Polgármester

Határidő: azonnal
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Napirend 8. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok

Nagy Zoltán: Útfelújításokra, sportpályázatokra lehet pályázni. A Böhönyei Hivatalnak figyelnie kellene
a pályázatokat. Horváth László ügyvéd úr jutott e valamire felkéri, a polgármestert intézkedjen az ügyben,
hogy az ingatlanok tulajdonosait keresse meg. Bán János ingatlanával kapcsolatosan az építő hatóságot
keresse meg, mert sajnos össze fog dőlni az épület. Falu központjában lehetne játszótér, sportpálya,de
szeretné látni mennyi pénzük, marad a költségvetésből, mert lehet önerőre lesz szükségük. Minden
pályázati lehetőséget ragadjon, meg a polgármestertől ezt kéri. A könyvtárosra is több feladatot kell
rábízni a szenyéri gyerekek részére rendezzen programot.

Vezér Ákos: A Hivatalnál nincs pályázatfigyelő, de tudomása szerint Szenyér összes sikeres pályázatát az
elmúlt években a Böhönyei Hivatal kutatta ki, írta meg, és számolt el a sikeres pályázatokkal.

Bogdán László: Felhívta képviselő-testület figyelmét a Simon utcában lévő Berényi Ádám féle ingatlanra,
ami életveszélyes szíveskedjenek intézkedni.

Kakucs Magdolna: Még mindig veszélyesnek tartja, amiért a gyerekeknek át kell kelniük a 68-as főúton
és félő hogy előbb vagy utóbb baleset fog bekövetkezni mivel nincs zebra vagyis átjáró életveszélyes kéri
a polgármestert intézkedjen az ügyben.

Bogdán Imre: Már felvette a kapcsolatot az adott illetővel, de elmondta nagyon nagy összegbe kerülne a
megcsináltatása az engedélyek beszerzése nagy költséget emésztene fel és a szabályozás sem egyszerű.
Ha képviselő-testület nem hatalmazza, fel nem tud lépni vele de, átadhatja a feladatot az
alpolgármesternek.

Vezér Ákos: Tájékoztatta a képviselő-testületet a Petőfi utcában élő Ignácz Gábor útszennyezési ügyében.
Polgármester tájékoztatása alapján értesítette a Rendőrséget a Közúti Közlekedésről szóló 1988. évi I: tv
7.§ (3) bekezdése alapján. A rendőrök intézkedtek és a jövőben fokozottan figyelnek a Petőfi utcai
útszennyeződésekre.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt. Bogdán Imre polgármester az ülést 12.35 órakor bezárta.

k.m.f.

Bogdán Imre Vezér Ákos
polgármester                                   jegyző
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