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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 17-én
a Községháza nagytermében megtartott alakuló üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Bánáti Bence polgármester
Gräff Albertné képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Rácz Balázs képviselő
Rokfalusy Balázs képviselő
Spanisberger János képviselő
Dr. Németh József jegyző

A Helyi Választási Bizottság részéről:
Lengyel György elnök-helyettes
Hímer Anna tag
- Himnusz - Vers (Wass Albert: Szent a falu) – Heim Ferenc előadásában
Schuszter Gergely megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, a Helyi Választási Bizottság tagjait, a
leköszönő községi képviselőket, a megválasztott nemzetiségi önkormányzati képviselőket, az
intézményvezetőket, a civil szervezetek képviselőit, és minden meghívott vendéget.
Külön köszönti és méltatja Heim Ferenc korábbi képviselőt, akinek – távollétében – az előző
Képviselő-testület Dunabogdány Község Díszpolgára kitüntetést adományozott a község fejlesztése
érdekében két évtizeden át végzett önkormányzati képviselői tevékenysége elismeréseként.
Megköszöni Pályi Gyula leköszönő polgármester négy éves áldozatos munkáját.
Az ülés megnyitása után megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Ismertette a
napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató az önkormányzati választásról, megbízólevelek átadása
Előterjesztő: Várady-Szabó Tibor HVB elnök
2.
3.

Képviselők eskütétele
Előterjesztő: Várady-Szabó Tibor HVB elnök
Polgármester eskütétele
Előterjesztő: Várady-Szabó Tibor HVB elnök

4.

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző

5.

Alpolgármester megválasztása, eskütétele (titkos szavazás a Mötv. 74. § alapján)
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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6.

Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző

7.

Bizottsági elnökök, tagok választása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

8.

A 2014. évi munkaterv módosítása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

9.

Iskolai melegítőkonyha és étkező térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

10. Egyebek
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
1. Napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzati választásról, megbízólevelek átadása
Schuszter Gergely felkéri Lengyel Györgyöt, a Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesét a 2014. évi
önkormányzati választások dunabogdányi eredményének ismertetésére.
Lengyel György elmondta, hogy Dunabogdányban a 2014. évi önkormányzati képviselő és
polgármester, valamint a német nemzetiségi önkormányzati választások a törvényekben foglaltaknak
megfelelően zajlottak le. A szavazás során sem a szavazatszámláló bizottságok döntései ellen, sem a
választás eredménye ellen kifogás nem merült fel. A polgármester választás, az egyéni listás települési
képviselő választás, valamint a települési német nemzetiségi képviselő választás eredményes volt, az
eredményt megállapító határozatok 2014. október 16-án jogerőre emelkedtek.
Megköszönte a választás során közreműködők munkáját, így a helyi választási iroda munkatársainak, a
jegyzőkönyvvezetőknek, a szavazatszámláló bizottsági tagoknak pontos, körültekintő munkáját, mellyel
biztosították a törvényességet, a választások zavartalan, zökkenőmentes lefolyását és tisztaságát.
Ismerteti a választások eredményét:
Polgármester választás:
A választójogosultak száma:
2.658 fő
Szavazóként megjelentek száma:
1.187 fő
Érvénytelen szavazatok száma:
135 db
Érvényes szavazatok száma: 1.052 db

44,66 %

Leadott érvényes szavazatok:
Schuszter Gergely független jelölt

1.052 fő

Képviselő-testület tagjaira leadott szavazatok:
A választójogosultak száma:
Szavazóként megjelentek száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Eltérés:

2.658 fő
1.187 fő
8 db
1.178 db
1 db

44,66 %

Leadott érvényes szavazatok jelöltenként:
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Spanisberger János Gyula
Bánáti Bence
Lőrinc Miklós
Fekete Péter
Forgács István László
Gräff Albertné
Dr. Portik-Dobos György
Némethné Herr Alexandra
Szabó Kálmán
Dr. Hidas András
Rácz Balázs
Borda István
Rokfalusy Balázs
Pályi Gyula János

független
független
független
FIDESZ-KDNP
független
független
független
független
FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
független
független
független
FIDESZ-KDNP

485
671
407
423
93
573
397
216
412
450
603
393
467
437

Német nemzetiségi önkormányzati választás:
A választójogosultak száma:
Szavazóként megjelentek száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:

309 fő
254 fő
3 db
251 db

82,2 %

Leadott érvényes szavazatok jelöltenként:
Herr Tamás
Lakatosné dr.Schilling Dorottya
Leschinszky Krisztina
Gräff Albertné
Fehérvári Anna
Vogel Norbert
Konecsni Istvánné

ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ

174
148
121
131
63
136
85

Pest Megyei Közgyűlés listás szavazásának eredménye:
LMP
MSZP
JOBBIK
EGYÜTT
FIDESZ-KDNP
DK

82
52
132
34
775
79

A megválasztott polgármester:
Schuszter Gergely
A megválasztott képviselők:
Bánáti Bence
Gräff Albertné
Dr. Hidas András
Rácz Balázs
Rokfalusy Balázs
Spanisberger János
A megválasztott Német Nemzetiségi Önkormányzat:
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Gräff Albertné
Herr Tamás
Lakatosné dr. Schilling Dorottya
Vogel Norbert
A megválasztott képviselőknek, polgármesternek további munkájukhoz sok erőt, kitartást és jó
egészséget kívánt.
A megválasztott polgármester, települési önkormányzati képviselők, és német nemzetiségi képviselők
részére átadja a megbízóleveleket.
2. Napirendi pont: Képviselők eskütétele
Lengyel György felkéri a képviselőket, hogy az eskütételhez álljanak fel, majd az eskü letétele után az
esküokmányokat írják alá.
Előolvassa az eskü szövegét, a képviselők utána ismétlik.
A megválasztott képviselők az esküt az alábbiak szerint teszik le:
„Én ….. (az eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Dunabogdány fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
3. Napirendi pont: Polgármester eskütétele
Lengyel György felkéri a polgármestert, hogy tegye le polgármesteri esküjét, majd az eskü letétele után
az esküokmányt írja alá.
Előolvassa az eskü szövegét, a polgármester utána ismétli.
A megválasztott polgármester az esküt az alábbiak szerint teszi le:
„Én , Schuszter Gergely becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Dunabogdány fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
4. Napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása
Dr. Németh József ismerteti a tervezett bizottsági struktúrát, valamint ismerteti, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése szerint a képviselőtestület az alakuló vagy az azt követő ülésén az Mötv. szabályai szerint alkotja meg vagy vizsgálja felül
szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
Schuszter Gergely javasolja a Képviselő-testületnek az SZMSZ-módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
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111/2014. (X. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a
jegyzőt, hogy a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011.
(V.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a Mötv. 43. § (3) bekezdése alapján végezze el, és
terjessze elő a Képviselő-testület soron következő ülésére.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 14/2014. (X. 17.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és
szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V.31.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
5. Napirendi pont: Alpolgármester megválasztása, eskütétele (titkos szavazás a Mötv. 74. § alapján)
Schuszter Gergely ismerteti javaslatát, az alpolgármesteri tisztségre Bánáti Bence képviselőt javasolja,
aki a legtöbb szavazatot kapta a képviselők választásán, továbbá rendelkezik azon területek tudásával –
kultúra, kommunikáció -, illetve olyan emberi tulajdonságokkal, amelyek teljes mértékben lehetővé
teszik a polgármesteri munka kiegészítését, és egy hosszú távú sikeres együttműködést.
Felhívásra Bánáti Bence jelölt nyilatkozik, hogy beleegyezik a nyilvános ülésbe.
Bánáti Bence jelölt nyilatkozik a jelölés elfogadásáról.
Dr. Németh József tájékoztatást adott a szavazás menetéről: az alpolgármester megválasztása titkos
szavazással történik, a megválasztásához minősített többség szükséges. A választást Szavazatszámláló
Bizottság közreműködésével kell lebonyolítani. A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon,
urna igénybevételével történik.
Schuszter Gergely a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Spanisberger János, Rokfalusy Balázs és Dr.
Hidas András képviselőket javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
112/2014. (X. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester választás
lebonyolításához a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Spanisberger János, Rokfalusy Balázs és
Dr. Hidas András képviselőket megválasztotta.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
Schuszter Gergely a titkos szavazás lebonyolítására szünetet rendel el.
- szünet –
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Spanisberger János ismerteti az alpolgármester választás eredményét: a Szavazatszámláló Bizottság
megállapította, hogy hét érvényes szavazat érkezett, az érvényes szavazólapok megszámlálása után a
Szavazatszámláló Bizottság megállapította, hogy a Képviselő-testület hat igen szavazattal, egy
tartózkodás mellett Bánáti Bencét alpolgármesternek megválasztotta.
A Képviselő-testület titkos szavazással 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati
javaslatot.
113/2014. (X. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva – a polgármester javaslatára, tikos szavazással – Bánáti Bence képviselőt
Dunabogdány község társadalmi megbízatású alpolgármesterének megválasztotta.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
Schuszter Gergely gratulál, majd felkéri Bánáti Bencét az alpolgármesteri eskü letételére.
Előolvassa az eskü szövegét, az alpolgármester utána ismétli.
Az alpolgármester az esküt az alábbiak szerint teszi le:
„Én , Bánáti Bence becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Dunabogdány fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
6. Napirendi pont: Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Dr. Németh József ismerteti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdése alapján a főállású polgármester illetménye a megyei jogú város,
fővárosi kerület polgármestere illetményéhez viszonyítottan kerülhet megállapításra, annak 60%-a az
1501-10 000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében (az illetmény összege: bruttó 448.700,Ft). Az Mötv. 71. (6) bekezdése értelmében a főállású polgármester havonta az illetményének 15 %ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Ismertette az Mötv. alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket, valamint az
arra tekintettel adható tiszteletdíj mértékét, valamint a költségtérítés szabályait és lehetséges mértékét.
Ismertette a Képviselő-testületnek Bánáti Bence nyilatkozatát, miszerint 100.000,- Ft összegben történő
tiszteletdíj megállapításához hozzájárul, továbbá költségtérítésre nem tart igényt, arról lemond.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatokat.
114/2014. (X. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Schuszter Gergely
polgármester havi illetményét 2014. október 13. napjától 448.700,- Ft összegben állapítja meg,
továbbá 67.300,- Ft összegű költségtérítésre jogosult.
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Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatóságának értesítésére: a döntést követő 5
napon belül
115/2014. (X. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bánáti Bence
társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját 2014. október 17. napjától az Mötv. 80. §
(1) bekezdése alapján számított minimumösszegben (183.225,- Ft) állapítja meg, a ténylegesen
kifizetésre kerülő tiszteletdíj összege – az alpolgármester írásbeli nyilatkozata alapján – 100.000,Ft.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatóságának értesítésére: a döntést követő 5
napon belül
7. Napirendi pont: Bizottsági elnökök, tagok választása
Dr. Németh József elmondta, hogy a képviselő-testület alakuló vagy az azt követő ülésén a
polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A bizottság tagjává nem
önkormányzati képviselő tag is választható.
A Vagyonnyilatkozatokat Kezelő, Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság három képviselő tagját
az alakuló ülésen választja meg a Képviselő-testület, tekintettel arra, hogy a képviselők és a polgármester
a megbízólevél átvételét követő 30 napon belül köteles vagyonnyilatkozatot tenni.
Schuszter Gergely ismertette személyi javaslatát: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságot kiegészítjük a versenysport, sportgazdaság és sport infrastruktúra területeivel. A Bizottság
vezetésére Rácz Balázst kéri fel, bízva abban, hogy a szakmájában elért sikereket helyi szinten is meg
tudja valósítani. Képviselő tagjainak Gräff Albertné, Dr. Hidas András, Spanisberger János képviselőket
javasolja.
A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság esetében a sport a klasszikus értelemben vett
tömegsportot jelenti. A Bizottság vezetésére dr. Hidas Andrást kéri fel, bízva abban, hogy a kutatásfejlesztésben és a tudományos életben elért tapasztalatait helyi szinten a gyakorlatba átülteti. Képviselő
tagjainak Gräff Albertné, Rácz Balázs, Rokfalusy Balázs képviselőket javasolja.
A vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság esetében az eddigi hagyományoknak megfelelően a három
legtöbb szavazatot elért képviselőből alakul meg a bizottság, az alpolgármester kivételével.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
116/2014. (X. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Rácz Balázs képviselőt, tagjának
Gräff Albertné, Dr. Hidas András, Spanisberger János képviselőket megválasztja.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
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117/2014. (X. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Népjóléti,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökének Dr. Hidas András képviselőt, tagjának Gräff
Albertné, Rácz Balázs, Rokfalusy Balázs képviselőket megválasztja.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
118/2014. (X. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Vagyonnyilatkozatokat Kezelő, Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének Rácz
Balázs képviselőt, tagjainak Spanisberger János, és Gräff Albertné képviselőt megválasztja.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont: A 2014. évi munkaterv módosítása
Schuszter Gergely tájékoztatást adott arról, hogy az előző Képviselő-testület 2014. évi munkatervét a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása következtében októberig
tervezte, a novemberi és decemberi ülés időpontjának meghatározását az új Képviselő-testületre hagyta.
Javasolom a továbbiakban is, hogy a hónap első vagy második hétfőjén legyen rendes képviselő-testületi
ülés.
A közmeghallgatásra 2014. december 15-én kerül sor.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
119/2014. (X. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Képviselő-testület 2014. évi
munkatervének elfogadása” tárgyú 3/2014. (I. 15.) önkormányzati határozat mellékletét képező
2014. évi munkatervét úgy módosítja, hogy a 2014. november havi ülés napját 2014. november 10.
napján, 2014. december havi ülés napját 2014. december 1. napján tartja. A közmeghallgatásra
2014. december 15-én kerül sor.
A határozat többi része változatlanul hatályban marad.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
9. Napirendi pont: Iskolai melegítőkonyha és étkező térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Schuszter Gergely ismertette az iskolai étkező befejező munkáit, és a térfigyelő kamera rendszer
felújítását. A jövőben lehetőség nyílik az iskola teljes területének digitális módon történő ellenőrzésére,
állapotának megőrzésére.
Spáthné Faragó Éva igazgató beszámolója alapján az étkező jól működik, a gyermekek és az oktatók
végre kulturált körülmények között étkezhetnek.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
120/2014. (X. 17.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskolai étkező
beruházáshoz kapcsolódó külső térfigyelő kamerarendszer felújítását, kiépítését– a melléklet
szerinti műszaki tartalommal – a K.D.C. Systems Kft.-től (2146 Mogyoród, Őzike utca 30)
rendeli meg 368.695,- Ft + ÁFA (bruttó 468.242,- Ft) vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert a Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.
2. Dunabogdány Község Önkormányzata úgy dönt, hogy az iskolai új melegítőkonyha és étkező
kialakítására még rendelkezésre álló hitelkeret erejéig az alábbi munkálatokat rendeli meg:
-

az iskolai új melegítőkonyha és étkező fölötti padlástér hőszigetelését 20 cm vastagságban,
padlásjárda kialakításával.
a külső homlokzat befejező munkálatainak, színezésének elvégzését, az ideiglenes feljáró
ajtó befalazásával, és könnyűszerkezetes fémvázas előtető felszerelésével.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban felsorolt munkák
vonatkozásában az árajánlatok alapján a szükséges egyeztetések lefolytatására, valamint a
vállalkozási szerződések megkötésére.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
10. Napirendi pont: Egyebek
a) Október 23-a, nemzeti ünnep alkalmából szervezett községi megemlékezés
A Képviselő-testület egyeztette az ünnepség részleteit. A rendezvény 2014. október 22-én 19 órákor
kezdődik a Művelődési Házban, beszédet mond Bánáti Bence alpolgármester, a műsorban helyi
zenekarok és zenészek közreműködnek.
b) Hulladékszállítási kérdések
Schuszter Gergely ismertette az AHK Kft.-től érkezett megkereséseket. Ebben felhívják a
figyelmünket a hulladéktárolók (kukák) rossz minőségére, felmérésük alapján 80 %-uk szorulna cserére.
Jelezték továbbá, hogy a kidobott tartalom sokszor nem felel meg – túlsúlyos, inert, folyékony, építési
törmelék – az előírtaknak. Kéréssel fordultak még az Önkormányzat felé, hogy a nehezen
megközelíthető vagy kis utcák lakói helyezzék számukra könnyen elérhető és egy ponton megtalálható
helyre a hulladékot.
A Képviselő-testület részletes átbeszélés után egyetértésre jutott abban, hogy ezt nem tartja
elfogadhatónak, de az ügyet bizottsági szinten részletesen tárgyalja, majd a bemutatkozó, egyeztető
tárgyalások, és az azt követő november 10-i képviselő testületi döntés után tud csak a lakosság felé
érdemben tájékoztatást adni.
c) Termelői piac
Schuszter Gergely előre bocsátotta, hogy az ügyben körültekintő eljárásra van szükség, ezért a
bizottsági szinten is napirendre kerül. A piac helyszínes és gyakorisága kapcsán gyors reagálást kell
tenni. A Bogdányi Híradóban hirdetésként az jelent meg, hogy a piac minden hét péntekén megjelenik a
1

Hajó utca elején található parkolóban. Mivel azonban az előző Képviselő-testület minden második hétre
adott engedélyt, kérem a Képviselő testületet, hogy foglaljon állást.
Kifejtette, hogy személy szerint sem a heti piacozást, sem a parkoló területét nem találja megfelelőnek.
A Képviselő-testület részletes átbeszélés után egyetértésre jutott abban, hogy a helyi piac hosszú távú
kérdését bizottsági szinten ki kell dolgozni, majd felhatalmazást adott a polgármester részére a piac
vezetőjével való egyeztetésre, azzal, hogy a piac egyelőre régi helyén a Heim pékség előtt működjön,
novembertől havonta két alkalommal, a hónap első és harmadik péntekjén.
d) Polgármesteri Hivatal személyi állomány bővítése (ZÁRT ÜLÉS)
e) Ügyvédi megbízás az Önkormányzat jogi képviseletére (ZÁRT ÜLÉS)
A 10/d. és e). napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzőkönyvben szerepel.
Schuszter Gergely – a zárt ülést követően – ismertette az elfogadott önkormányzati határozatot.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 22:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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