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J E G Y Zİ KÖ N YV
DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
2011. FEBRUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 7-én
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl

Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Gräff Albertné képviselı
Heim Ferenc képviselı
Liebhardt András képviselı
Schuszter Gergely képviselı
Dr. Németh József jegyzı
Spáthné Faragó Éva igazgató
Oláh Józsefné gazdálkodási vezetı fıtanácsos
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Nyíri Csaba polgármester
Jámbor Ferenc tü. parancsnok

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 7 fıvel
határozatképes. Ismertette a napirendi pontokat.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1.

Tahi tőzoltóırs létesítése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

2. A 2011. évi önkormányzati költségvetési rendelettervezet tárgyalása I. fordulóban
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3.

Javaslat a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II.12.) sz. rendelet módosítására
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

4.

A polgármester beszámolója a két ülés közötti idıszak eseményeirıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

5.

Partnerkapcsolatunk 2011. évi várható eseményei, az együttmőködés lehetıségei
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

6.

Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2011. évi munkatervérıl
Elıterjesztı: Schuszter Gergely, a Bizottság elnöke

7.

Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága 2011. évi munkatervérıl
Elıterjesztı: Gräff Albertné, a Bizottság elnöke

Pénzügyi,
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8.

A Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány névhasználatához hozzájárulás
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

9.

A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezésérıl és a
szolgáltatási díjakról szóló rendelet megalkotása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

10. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi költségvetésérıl
való döntés
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. A Bogdányi Híradó kiadási kérdései
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. Tájékoztató az aktuális pályázatokról
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

1. Napirendi pont: Tahi tőzoltóırs létesítése
Pályi Gyula köszöntötte a napirendi pont tárgyalásához meghívott vendégeket, röviden ismertette a
tervezett tőzoltóırs létesítésével kapcsolatos elızményeket, majd megadta a szót Dr. Sajtos Sándor
Tahitótfalu polgármesterének.
Dr. Sajtos Sándor ismertette a létesítés körülményeit, az ügy aktuális állását. tájékoztatást adott
arról, hogy 2007-ben szándéknyilatkozatot fogalmazott meg az érintett hét település, azonban a
szakma jóideig nem támogatta az elképzelést. 201-ben történt elmozdulás a kérdésben, az Országos
Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság elfogadta az ırs indokoltságát, és vállalja, hogy támogatja a
szükséges létszámkeret finanszírozását, 2011. évben 44 M Ft összeggel. Az érintett települések
polgármesterei idén januárban tartottak egyeztetést, melyen egy önkormányzati társulás létrehozása
körvonalazódott, amelyben az egyes önkormányzatok részvétele a kockázatelemzésben
megállapított mutató alapján történne. A tőzoltóırs megépítésének br. 100 M Ft összegre tervezett
költségét kell elıteremteni a hét önkormányzat tervezett társulása útján. A finanszírozáshoz az
OTP-tıl kértek négyféle hitelkonstrukcióban finanszírozási alternatívát, ez egy alapkalkuláció,
természetesen közbeszerzés útján kell majd a finanszírozó pénzintézete kiválasztani.
Nyíri Csaba kifejtette, hogy nem lát alternatívát, úgy vélte, hogy vagy az érintett hét település
létrehozni, vagy nem lesz tőzoltóırs, mivel kevesebb részt vevı esetén a többi településnek kellene
nagyobb részt vállalni. A szolidaritás fontosságára hívta fel a figyelmet, azzal, hogy tőz esetén oda
is ki kell menni, aki nem venne részt az együttmőködésben.
Jámbor Ferenc az említett kockázatelemzés megállapításánál figyelembe vett mutatókat ismertette,
a káresemények száma és a reagálási idı alapozta meg ezt a mutatót. Elmondta, hogy Tahiból 9
perc lenne a reagálási idı, ahol fél rajnyi állomány mőködne.
Pályi Gyula megismételte a képviselık elıtt már ismert álláspontját, miszerint elkötelezett a
részvétel mellett, a kivitelezéshez szükséges éves hitelrészt vállalhatónak tartja.
Fehérvári Anna a mőködési költség állami finanszírozásának hosszú távú biztosítottsága, ill. annak
garanciája iránt érdeklıdött. Kifejtette, hogy nem könnyő a helyzetük, hiszen egyik oldalon a
település nehéz pénzügyi helyzetébıl adódó takarékosság, másik oldalon pedig egy lelkiismereti
kérdés merül fel a döntés kapcsán.
3

Nyíri Csaba: jogos a kérdés, alapvetıen megyei önkormányzati feladatról van szó, amire mindig
lesz forrás, úgy látja, hogy az OKF-nél végre szakemberek dolgoznak és felelıs döntéseket hoznak.
Liebhardt András szerint a szándékkal nincs probléma, de a legrosszabb idıben jött ez az
Önkormányzatnak. Alapvetıen egyetért a kezdeményezéssel, viszont a megvalósulás után már kész
helyzet van, és lehet, hogy aztán a mőködtetésbe is be kell majd szállniuk az önkormányzatoknak.
Dr. Sajtos Sándor tisztában van a nehéz helyzettel, mindenhol hasonló problémákról döntöttek.
Elmondta, hogy a társulásban azt a megoldást választanák, ami mindegyik önkormányzatnak
megfelelı, adott esetben egymást segítve.
Schuszter Gergely dunabogdányi helyszín lehetıségét vetette fel, a pénzügyi helyzetre
figyelemmel.
Fekete Péter egy újságcikket idézve az M0 autóút építése kapcsán kapott forrás felıl érdeklıdött.
Dr. Sajtos Sándor válaszában elmondta, hogy a Tahi központot a szakma javasolta, továbbá
tőzoltóırs létesítésére nem érkezett forrás, hanem forgalomtechnikai, forgalomcsillapító
beruházások megvalósítására. Vállalta, hogy minden érintett önkormányzathoz eljuttat egy
határozati javaslat tervezetet, és kérte, hogy a 2011. évi költségvetés elfogadásával egyidejőleg
hozzon döntést a képviselı-testület.
Pályi Gyula megköszönte a jelenlétet, elmondta, hogy az évi 1,5 M Ft összeget
kigazdálkodhatónak tartja, továbbá a tervezett átszervezésben garanciát lát a mőködési költségek
biztosításához.

2. Napirendi pont: A 2011. évi önkormányzati költségvetési rendelettervezet tárgyalása I.
fordulóban
Pályi Gyula ismertette, hogy a tervezett költségvetés bevételi oldala rendben van, megalapozott
tételek szerepelnek benne, a 2010. évi tényszámokon alapulva. A kiadási oldalon a tervezet a
személyi jellegő juttatások és a támogatások visszavágása szerepel a javaslatban, ennek lehetséges
elkerüléséhez a dologi kiadások, üzemeltetés és rezsi felülvizsgálatát javasolta, ezt követıen 2011.
február 21-én döntene a Képviselı-testület az idei költségvetésrıl.
Oláh Józsefné ismertette a tervezet összeállításának körülményeit, az elsı tervezet bizottsági
tárgyalása nyomán 8 M Ft összegő fejlesztés került ki a tervezetbıl, valamint a támogatások és a
Kft.-nél a mőködési költségek minimalizálása történt meg, így 1 M Ft tartalék keletkezett. Viszont
van néhány olyan tétel, amit idén rendezni, ill. biztosítani kellene (ilyen a kerékpárút szolgalmi jog
kérdése, pályázati önrész, utak belterületbe vonása, kistérségi kulturális hozzájárulás, tőzoltóırs),
ezek 6-7 M Ft kiadást jelentenének. Ezért kényszerbıl a tervezet a személyi juttatásokhoz nyúlt, a
szociális juttatások és a dologi kiadások is a 2010. évi szinten kerültek tervezésre.
Schuszter Gergely ismertette a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
javaslatait, döntéseit.
Fekete Péter a strandüzemeltetés címén tervezett bevételek növelését indítványozta, hiszen a
terület használói profitot termelnek ebbıl, jó lenne az Önkormányzatnak is haszonnal számolnia
ezen a területen.
Pályi Gyula a helyi közutak súlykorlátozásából származó bevétel lehetıségét vetette fel, amelyhez
helyi rendeletalkotás szükséges.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
16/2011. (II. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, felkéri a
polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés kiadási oldalát az intézményekkel tételesen
egyeztesse, és annak eredményeként 2011. február 15. napjára átdolgozott javaslatot terjesszen
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elı. A Képviselı-testület ezt követıen a 2011. évi költségvetés elfogadásáról 2011. február 21.
napján dönt.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az egyeztetés megtartására: a döntést követı 8 napon belül

3. Napirendi pont: Javaslat a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. (II.12.) sz. rendelet
módosítására
Oláh Józsefné ismertette a rendelettervezetet. Tájékoztatást adott két behajthatatlan követelésrıl.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 5/2011. (II. 8.) önkormányzati rendeletét a 2010. évi
költségvetésrıl szóló 1/2010.(II.12.) önk. sz. rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
17/2011. (II. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a PH000045/09. számú 7.920,- Ft összegő, valamint a PH-000072/09. számú 23.760,- Ft összegő
számlaköveteléseket behajthatatlannak minısíti.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

4. Napirendi pont: A polgármester beszámolója a két ülés közötti idıszak eseményeirıl
Január 19-én egyeztettük a Budapest Fıvárosi Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
Szentendrei Kirendeltsége vezetıjével a 4 órás, illetve a 6-8 órás területre beadott
pályázatainkat. Ugyanezen a napon egyeztettük a Mővelıdési Ház kertjében felépítendı
szabadtéri színpad 3 ütemben történı megépítését, a tervezés beindításához szükséges
lépéseket. Január 25-én megtartottuk az elsı egyeztetést a KÖVIZIG-tıl bérelt dunaparti
strandterület és kikötıterületek használatáról a területen érintett egyesületekkel és
vállalkozásokkal. Január 26-án kistérségi tanácsülés volt (2011. évi belsı ellenırzés, kistérségi
szociális ellátások, közoktatási szolgáltatás, közmővelıdési szolgáltatás szervezése, kulturális
és közoktatási feladatok ellátása). Január 27-én polgármesteri egyeztetés volt a Tahiban
létesítendı tőzoltóırsrıl. Január 28-án ismételt lakossági egyeztetést tartottunk az Erzsébet
királyné úti csapadékvíz elvezetési megoldásokról, a terveztetés beindításáról. A körzeti
megbízott letelepítéséhez kértük a bérlıktıl a használaton kívül került orvosi bérlakás
visszaadását, kiürítését. A Stampok lovarda mögötti terület belterületbe vonásához átadták a
településrendezési szerzıdés szerinti dokumentációt, ez alapján beindítjuk a belterületbe
vonási eljárást. Február 4-én a Munkaügyi Központ Szentendrei Kirendeltségével megkötöttük
a közmunkavégzésekre a hatósági szerzıdéseket, március 1-tıl indíthatók a munkavégzések.
Az ivóvízbázis védelmi pályázatnál elkészültek a vízjogi engedélyes figyelı kutak, felújítják a
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régi figyelı kutakat és elvégezték az elsı vízmintavételezések elemzését. A kultúrház és
sportöltözı felújítás pályázatnál a beadott elszámolásra hiánypótlási felkérés érkezett.

5. Napirendi pont: Partnerkapcsolatunk 2011. évi várható eseményei, az együttmőködés
lehetıségei
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, tájékoztatta a Képviselı-testületet a tervezett programokról
és a pályázati lehetıségekrıl.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
18/2011. (II. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dunabogdány-Leutenbach
partnerkapcsolat 2011. évi várható eseményeirıl, programokról szóló beszámolót tudomásul
veszi.
A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a 2011. augusztus 4-9. között érkezı 70 fıs delegáció
programjával kapcsolatos költségek mértékérıl a 2011. évi önkormányzati költségvetés
elfogadásakor fog határozni.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

6. Napirendi pont: Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2011. évi munkatervérıl
Schuszter Gergely ismertette a Bizottság munkatervét, melyet kiosztott a képviselıknek.

7. Napirendi pont: Tájékoztató Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 2011. évi munkatervérıl
Gräff Albertné ismertette a Bizottság munkatervét, a népjóléti, szociális ügyek kapcsán a
munkatervben szereplı üléseken kívül is várható, hogy szükség lesz a munkájukra.

8. Napirendi pont: A Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány névhasználatához hozzájárulás
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, Az Iskola által megalapított alapítvány bírósági
nyilvántartásba vétele során érkezett hiánypótlás, javasolja a határozat elfogadását.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
19/2011. (II. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul Dunabogdány
település nevének a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány nevében történı használatához.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az Alapítvány értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
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9. Napirendi pont: A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
engedélyezésérıl és a szolgáltatási díjakról szóló rendelet megalkotása
Dr. Németh József tájékoztatta a Képviselı-testületet a 2011. január 1. napján hatályba lépett
jogszabályi változásokról, mely a helyi rendelet felülvizsgálatát is szükségessé tette. Ismertette a
rendelettervezetet.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 6/2011. (II. 8.) önkormányzati rendeletét a házasságkötés és a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezésérıl és a szolgáltatási díjakról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.

10. Napirendi pont: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi
költségvetésérıl való döntés
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést, tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy 65.699,- Ft
összegő kiadása lesz az Önkormányzatnak tagdíj és önrész címén.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot:
20/2011. (II. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Vértes
Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Tanács 2011. évi költségvetését elfogadja.
A Képviselı-testület úgy dönt, hogy éves tagdíj és pályázati önrész jogcímen összesen
65.699,- Ft összeget biztosít a 2011. évi önkormányzati költségvetésben.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Társulás értesítésére: 2011. február 9.

11. Napirendi pont: A Bogdányi Híradó kiadási kérdései
Schuszter Gergely tekintettel az idei feszes költségvetésre, 12 oldalas megjelenést javasolt annak
érdekében, hogy az év végi naptárral együtt a 1,5 M Ft költség tartható legyen.
Pályi Gyula a 16 oldal megtartását javasolta, valamint az önkormányzati hírek arányának
növelését, és rovatok létrehozását.
Liebhardt András is a 16 oldalas verziót támogatná, amely esetben már tematikus rovatokat
lehetne kialakítani, azoknak vezetıje lehetne, így sokszínő, érdekes lap alakulhatna ki. A Bogdányi
Híradó az egyetlen olyan községi orgánum, amely mindenkihez eljut, egy mintaszámot is
összeállítana.
Fehérvári Anna indítványozta, hogy a költségvetés tervezet felülvizsgálata után hozzon döntést a
kérdésben.
Pályi Gyula szavazást rendelt el.

7

A Képviselı-testület Schuszter Gergely azon indítványát, mely a Bogdányi Híradó oldalszámát 12
oldalban kívánta meghatározni a 2011. évi költségvetési helyzetre tekintettel, 3 igen szavazattal, 4
nem ellenében elvetette.
A Képviselı-testület Fehérvári Anna azon indítványát, mely a Bogdányi Híradó oldalszámáról
történı döntéshozatal idıpontjának a 2011. évi költségvetés kiadási oldal felülvizsgálata
megtörténtének utáni idıpontra való elhalasztására irányult, 1 igen szavazattal, 5nem és 1
tartózkodás mellett elvetette
A Képviselı-testület Pályi Gyula javaslatát, mely a Bogdányi Híradó oldalszámát 12 oldalban
kívánta meghatározni, 3 igen szavazattal, 3 nem és 1 tartózkodás mellett elvetette.
A szavazások eredményeként a napirend tárgyában határozat nem született.
Pályi Gyula jelezte, hogy a kérdést újra napirendre fogja tőzni.

12. Napirendi pont: Tájékoztató az aktuális pályázatokról
Pályi Gyula ismertette az Önkormányzat 2010-2011. évi pályázatait, azok állásáról adott
tájékoztatást, továbbá az elıkészítés, elbírálás alatti pályázati lehetıségeket. A 11. sz. fıút Arany J.
utcai keresztezıdésénél forgalomlassító zebrás csomópont kialakítása iránti pályázat benyújtási
határideje 2011. február 14., az önrész biztosításáról szükséges határozni.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot:
21/2011. (II. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy indul a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) megbízásából a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ pályázatán.
A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a pályázathoz szükséges önrészhez biztosít 450.000 Ft-t a
2011. évi költségvetésben.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal

13. Napirendi pont: Egyebek
a) Kormos Imre fennmaradási és továbbépítési engedélyezési ügye (Kossuth L. u. 103.)
Pályi Gyula újra ismertette a kérelmet, ami egy lebontott ház utcai és patak felıli oldalán kerítés
építésrıl szól, az ingatlan a helyi értékvédelmi övezetben található.
Schuszter Gergely elmondta, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
ülésén az érintett ingatlannal kapcsolatos elızmények ismertetésre kerültek.
A Képviselı-testület a határozati javaslatot, mely Kormos Imre (2025 Visegrád, Szent László u. 12.
szám alatti lakos) kérelmére a helyi értékvédelem hatálya alá tartozó Dunabogdány, Kossuth L. u.
103. (915. hrsz.) alatti ingatlan ÖKO-Grappe Kft. által 2011.01.14-én készített kerítés fennmaradási
és továbbépítési engedélyezési tervéhez történı hozzájárulás megadására irányult, 3 igen
szavazattal, 3 nem és 1 tartózkodás mellett elvetette.
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A szavazás eredményeként a napirend tárgyában határozat nem született.
b) Elter István építési engedélyezési ügye (Szent János tér hrsz. 3.)
Heim Ferenc tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az építtetıvel egyeztetett, és elfogadta a
Képviselı-testület legutóbbi ülésén megfogalmazott kérést, annak figyelembe vételével átterveztette
a homlokzatot, és az építéshatóságra már valószínőleg be is nyújtotta.
Pályi Gyula jelezte, hogy a terv megérkezésének függvényében a tervezett rendkívüli, vagy a
következı rendes ülésükön dönthetnek a hozzájárulás megadásáról.
c) Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkeresései
Pályi Gyula tájékoztatta a képviselıket az Igazgatóság két megkeresésérıl, mely az árvízi
védekezés és vízkárelhárítás körében adatszolgáltatást, adatpontosítást, és tájékoztatást kér az
Önkormányzattól.
d) A PESTTERV Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv módosítás anyaga
Pályi Gyula ismertette a megkeresést. Zajlik a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv
módosítása, a törvényjavaslat közigazgatási és társadalmi egyeztetése keretében 2011. február 11-ig
van mód észrevételek megtételére.
e) A Sportpálya villamos áram bekötése
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy Dömsödi Márta és Fehér Gábor azzal a
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a 1317/5 hrsz.-ú ingatlanon lévı villanyoszlopot –
mely a Sportpálya áramellátását biztosítja – helyezzük át, az az ı ingatlanán található jelenleg. Két
lehetıség mutatkozik: az egyik, hogy a sorház felıli oldalról kellene rákötni a hálózatra, emellett
átmeneti megoldás lehet az is, hogy a jelenlegi villanyoszlop telekhatárra áthelyezésre kerül.
f) Szelektív hulladékszigetek
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése tárgyú pályázatával
kapcsolatban a mőszaki tervezık jelenleg a településeken kialakítandó győjtıszigeteket tervezik.
Megküldték a tervezendı szigetekre és győjtıpontokra vonatkozó javasolt elvi mőszaki kialakítás
mintarajzát, melynek ellenırzését és véleményezését kérték. Jelenleg három szelektív győjtısziget
van a községben, ami kevés, bıvíteni kellene. A javasolt megoldás szerint ezek csak üveggyőjtı
pontok lennének, a PET-palack és a papírhulladék győjtését házhoz menı győjtéssel oldanák meg.
A Képviselı-testület támogathatónak tartaná ezt a megoldást, részletes tájékoztatást kérnek errıl a
rendszerrıl.
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 21:45 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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