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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 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

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. Dunabogdány Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Beszámoló a helyi adóztatásról, szemétdíj kintlévıség kezelése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. A 6/1994.(IV. 6.) önk. sz. szociális rendelet módosítása a szociális célú tőzifa juttatás szabályai miatt
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Polgármesteri beszámoló
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. A Képviselı testület 2013. évi munkatervének elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. A 2013. évi kéményseprı ipari közszolgáltatás és a díjak megállapítása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. A hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés felmondása az A.S.A. Magyarország Kft. részérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. A Bogdányi Híradó 2013. évi nyomtatására beérkezett ajánlatok értékelése, vállalkozói szerzıdés
megkötése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. A 2013. évi községi naptár nyomtatására beérkezett ajánlatok értékelése, vállalkozói szerzıdés
megkötése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
10. A 2013. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselıi számára
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Elıterjesztı: Dr. Németh József jegyzı
11. Óvoda Alapítvány bemutatása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
12. DMRV Zrt. részvény adásvételi szerzıdés
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
13. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
14. Virág Attila szociális segéllyel kapcsolatos panasza
ZÁRT ÜLÉS!
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Dunabogdány Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója
Oláh Józsefné részletesen ismertette a 2013. évi költségvetési koncepciót. A 2013. évi költségvetési
koncepcióban a jövı évi számított bevétel 378.062 eFt, a kiadás 378.062 eFt, a bevételi és kiadási
fıösszeg 255.412 eFt. Részletesen ismertette a tervezés szempontjait és a tervezett bevételeket,
kiadásokat. A 2013. évi központi költségvetési törvény megalkotását követıen ismertté vált az új típusú
önkormányzati finanszírozás keretében az állami finanszírozás mértéke. Eszerint a beszámítást
követıen 37,1 MFt az önkormányzati hivatal és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat-ellátás
éves támogatása, 8,7 MFt az egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása. Az óvodai nevelésre
érkezı támogatás 51 MFt, ami a bér és járulék költségeket fedezi. Étkeztetés címen 9 M Ft támogatást
kap az Önkormányzat az alanyi jogos támogatottak után. Mindösszesen 110 M Ft az állami támogatás,
melynek felhasználását szigorú elszámolási kötelezettség terhel. Az új típusú finanszírozásban még
fontosabb a saját bevételek teljesülése. A gépjármőadó helyben maradó része a befolyt adó 40 %-a
2013-tól, ez nagyságrendileg 10 MFt. A tervben az iskolai étkezı építés folytatására 4 MFt szerepel
elıirányzatként, ingatlanértékesítés címen 2 MFt, a tartalék így 1,6 MFt.
Gräff Albertné a szociális kiadások részletes átgondolását javasolta, sok kiadást jelent ez.
Schuszter Gergely egyetértett ezzel, átgondolandónak tartja a civil szervezetek támogatását is. Cél az,
hogy ne tartalék nélküli legyen a költségvetés, hanem 2-3 MFt közötti összegő tartalék álljon
rendelkezésre, amelybıl akár pályázathoz önrészt vagy egyéb költséget, váratlan kiadást lehet fedezni.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
1/2013. (I. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2013. évi várható számított
bevétel és kiadás összege ismeretében az önkormányzat a 2013. évi költségvetési koncepcióját
elfogadta.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
2. Napirendi pont: Beszámoló a helyi adóztatásról, szemétdíj kintlévıség kezelése
Pályi Gyula ismertette adónemek szerint a 2012. évi terv és a befolyt tényadatait, összesen 100,8 MFt
összeg szerepelt a tervezésben, a befolyt összeg pedig 94,1 MFt. Ismertette a hulladékszállítás
díjhátralékról készített kimutatást, ennek összege 2,8 MFt.
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A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a Kft. a 30 napon túli tartozásokra írásbeli felszólítást küld
a tartozás rendezése érdekében, ennek eredménytelensége esetén az új hulladéktörvény elıírásai szerint
a NAV részére átadja és behajtási eljárást kezdeményez.
Szintén egyetértett a Képviselı-testület abban, hogy a jegyzı a gépjármőadó körében az egy éven túli
tartozások vonatkozásában folyamatosan elindítsa a gépjármő forgalomból történı kivonását.
3. Napirendi pont: A 6/1994. (IV. 6.) önk. sz. szociális rendelet módosítása a szociális célú tőzifa
juttatás szabályai miatt
Pályi Gyula ismerteti a rendeletmódosítás szükségességének okát és a tervezet szövegét. A szociális
célú tőzifa támogatás idei központ szabályai alapján a szociális rászorultság szempontjait akként kell
meghatározni, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak
ellátására, idıskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési
támogatásra, vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult elınyt élvezzen, és háztartásonként legfeljebb 5
m3 tőzifa biztosítására kerüljön sor.
Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Belügyminisztérium a rendelkezésére álló pénzügyi kerethez
igazodóan csökkentett mértékben állapította meg a támogatási összeget, így az igényelt 92 m3 10 %ának megfelelı 9 m3 tőzifa mennyiséget hagyott jóvá.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata 1/2013. (I. 9.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról
és egyes szociális ellátásokról szóló 6/1994. (IV.6.) önk. számú rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
4. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló
Végéhez ért a TÁMOP egészséges életmód pályázat alapján 2012-ben lebonyolított közel egy év
idıtartamú egészségprogram, 2012. december 12-én záró rendezvényen értékeltük ennek eredményeit.
A 2012. december 13-i soron kívüli képviselı-testületi ülésen meghozott határozatok alapján 2012.
december 14-én, Szentendrén megtörtént a KIK Szentendrei Tankerület igazgatónıjével az általános
iskolai átadási megállapodás aláírása.
A 2012. december 17-i rendkívüli képviselı-testületi ülésen elfogadottak szerint december 28-ig
Dunabogdány esetében is lezajlott az adósságátvállalási folyamat, december 28-ra az állam kifizette
hiteladósságainkat.
Ugyancsak a december 17-i ülésen elfogadottak szerint december 18-án aláírtuk a PMKH Munkaügyi
Központja Szentendrei Kirendeltségével a Polgármesteri Hivatal főtéséhez megépítendı apríték
kazános főtés létesítésére a Start mintaprogram hatósági szerzıdést. A programba tartozó, Visegráddal
közös, aprítógép használatára szintén megkötöttük az együttmőködési megállapodást. Január 3-án a
kazántelepítés tervezésrıl helyszíni bejárást tartottunk az építész és épületgépész tervezıvel.
December 19-én ülést tartott a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás.
Elfogadtuk a 2013. évi költségvetési koncepciót. A hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó
megnyert pályázat végrehajtása (ebben településünk nem érintett) 2013-ban megkezdıdik, folynak a
szükséges közbeszerzési eljárások. A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztési pályázatnál hamarosan
várható a Támogatási Szerzıdés aláírása.
A kistérségi társulás megszőnése miatt a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat közös
továbbmőködtetésére a Szentendrei Járáshoz tartozó 10 település új intézményfenntartó társulás
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létrehozását határozta el. December 20-án az új társulás Szentendrén megtartotta alakuló ülését. A
Szolgálat településünkön is változatlan formában tovább mőködik.
5. Napirendi pont: A Képviselı-testület 2013. évi munkatervének elfogadása
Pályi Gyula ismertette a munkaterv tervezetét, javasolta a munkatervbe venni: a javaslat a településképi
rendelet megalkotására tárgyú napirendet a februári ülésre; a javaslat a parkolási rendelet megalkotására
tárgyú napirendet a március havi ülésre; valamint a szociális rendelet megalkotása tárgyú napirendet a
február havi ülésre.
Fehérvári Anna javasolta, hogy a képviselı-testület a rendes üléseit a megjelölt hétfıi napokon 16:00
órakor tartsa.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot a
kiegészítésekkel együtt.
2/2013. (I. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 12/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet 7. § (1)
bekezdése alapján elfogadja a Képviselı-testület 2013. évi munkatervét, a határozat mellékletét
képezı tartalommal.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
6. Napirendi pont: A 2013. évi kéményseprı ipari közszolgáltatás és a díjak megállapítása
Pályi Gyula ismertette a Magyar Kémény Kft. tájékoztatását. Álláspontja szerint a helyettesítés
tárgyában megkötött szerzıdés – tekintettel arra, hogy a megkötése idején hatályos törvényi
rendelkezések alapján jött létre – érvényes, ebben a tekintetben az új törvény rendelkezéseit a szerzıdés
lejártakor kell majd alkalmazni.
Javasolta állásfoglalás kérését a Pest Megyei Kormányhivataltól.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
3/2013. (I. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a kéményseprıipari közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban állásfoglalást kér a Pest Megyei Kormányhivataltól.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar Kémény Kft. tájékoztatására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 15 napon belül
7. Napirendi pont: A hulladékszállítási közszolgáltatási szerzıdés felmondása az A.S.A. Magyarország
Kft. részérıl
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy az A.S.A. Magyarország Kft. három
dunakanyari településen, így községünkben is 2013. január 1. napjával hat havi felmondási idıvel
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felmondta a közszolgáltatási szerzıdést. Ismertette a KVG Zrt.-tıl bérelt lakossági edényzet
rendezésére tett intézkedéseit.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy Dunabogdány csatlakozzon az új közbeszerzési eljárás
Leányfaluval és Tahitótfaluval közös kiírásához, továbbá javasolta annak vizsgálatát, miszerint van-e
jogi lehetıség az ajánlattételi felhívás feltételei közé annak beemelésére, hogy egy éven belül szerzıdését
felmondással megszüntetı társaság ne indulhasson.
8. Napirendi pont: A Bogdányi Híradó 2013. évi nyomtatására beérkezett ajánlatok értékelése,
vállalkozói szerzıdés megkötése
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. A beérkezett ajánlatok kiértékelése alapján valamennyi ajánlat a
tavalyi ár alatt van, az újság 2013. évi nyomdai elıállítására a Spori Print Vincze Kft. ajánlata a
legkedvezıbb.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
4/2013. (I. 7.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat – a 2013. januári lapszám megfelelı nyomdai minıségben történı elkészítése,
mint feltétel bekövetkezése esetén – a Bogdányi Híradó 2013. évi lapszámainak 1400
példányban történı nyomdai elıállítására a Spori Print Vincze Kft.-vel (2500 Esztergom,
Schweidel u. 50.) köt szerzıdést 40,5,- Ft + ÁFA / db (összesen: 680.400,- Ft + ÁFA / 12
lapszám) vállalási áron, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerzıdés aláírására.
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármester útján a jegyzıt az 1. pontban szereplı összeg
fedezetének a 2013. évi költségvetésbe való betervezésére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: 1. pont: a döntést követı 15 napon belül
2. pont: a 2013. évi költségvetés elfogadásának ideje
9. Napirendi pont: A 2013. évi községi naptár nyomtatására beérkezett ajánlatok értékelése, vállalkozói
szerzıdés megkötése
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. A beérkezett ajánlatok kiértékelése alapján valamennyi ajánlat a
tavalyi ár alatt van.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a 2013. évi naptárat a 2011. és 2012-ben már bizonyított
nyomdától rendelje meg az Önkormányzat, ugyanis az mind a papír, mind a színek tekintetében
megfelelt az elvárásoknak, ennek érdekében kedvezményt kér a nyomdától.
10. Napirendi pont: A 2013. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok meghatározása a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára
Dr. Németh József ismertette a 2013. évi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat. A célok
meghatározása során szükséges figyelembe venni a vonatkozó (és már kihirdetett) jogszabályi
elıírásokat, az abból eredı 2013. évre vonatkozó feladatokat, a közigazgatás átalakításával,
átszervezésével járó 2013. évi feladatokat, valamint az Önkormányzat vonatkozásában a Képviselı6

testület már elfogadott rendeleteit és határozatait, az ezekbıl megalkotott szabályzatokat és eredı
feladatokat, valamint a Polgármesteri Hivatal egyéb államigazgatási/hatósági feladatait.
Fehérvári Anna javasolta annak átgondolását, hogy tudnánk az adóhátralék behajtására anyagilag is
érdekeltté tenni a hivatal dolgozóit.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
5/2013. (I. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Dunabogdány Község
Polgármesteri Hivatalának köztisztviselıire vonatkozó 2013. évi teljesítménykövetelmények alapját
képezı célokat, szempontokat és elvárásokat az alábbiak szerint határozza meg:
- a közigazgatás átszervezésével, az átkerülı önkormányzati/államigazgatási feladatok
átszervezésével/átadásával kapcsolatos feladatokban történı közremőködés;
- a 2013. január 1-jével felálló Szentendrei Járási Hivatallal, valamint a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerületével megfelelı együttmőködés és
kapcsolattartás kialakítása;
- a jogszabályi környezet folyamatos és gyors ütemben történı változásaira külön figyelmet
kell fordítani, az abban foglaltak teljesítése és naprakész ismerete, alkalmazása a saját
munkaterülethez kapcsolódóan;
- a munkaköri leírásban szereplı feladatok végrehajtása;
- a költségvetési rendelet ismerete és végrehajtása, a költségvetési források célszerő, takarékos
felhasználása, a likviditás fenntartása;
- a képviselı-testületi és bizottsági elıterjesztések határidıben történı elıkészítése, a
döntések folyamatos, határidıre történı végrehajtása;
- a hatályos önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása a jogszabályi
változásoknak megfelelıen;
- az önkormányzati intézmények költséghatékony, ésszerő és racionális mőködtetése,
fenntartása, az irányítással, gazdálkodással, ellenırzéssel összefüggı feladatok ellátása;
- a Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájának segítése, gazdálkodási feladatainak
ellátása az együttmőködési megállapodás alapján;
- a közigazgatási tevékenység során a jogszerőség, a szakszerőség, következetesség és
hatékonyság elveinek megfelelı eljárásrend alkalmazása, a szolgáltató és ügyfélbarát
közigazgatás fenntartása.
- az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, a kintlévıségek, adóhátralékok csökkentése,
azok kiemelt kezelése;
- pályázati lehetıségek folyamatos figyelemmel kísérése, azok felkutatásában, kidolgozásában
aktív közremőködés, a pályázati támogatásban részesített feladatok pénzügyi lebonyolítása és
a pályázati támogatásokkal való elszámolás;
- a közfoglalkoztatási rendszer keretében a foglalkoztatás hatékony és ésszerő megszervezése,
a lehetıségek maximális kihasználása.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester, Dr. Németh József jegyzı
Határidı: folyamatos
11. Napirendi pont: Óvoda Alapítvány bemutatása
Schuszter Gergely az Alapítvány kuratóriumi elnöke bemutatta az Alapítványt, ismertette a céljait,
felsorolta a kuratórium tagjait. A legfıbb céljuk az óvoda udvar fejlesztése és parkoló kialakítása. Ehhez
keresnek támogatókat, szerveznek programokat, akciókat, rendezvényeket, figyelik a pályázati
lehetıségeket is. Készíttettek egy koncepciótervet is az udvar bıvítésére. Az új óvoda tervezıjének
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prof. Puhl Antal DLA javaslatára a terveket a LAND-A Táj- és Környezettervezési Mőterem Kft.
készítette el. Részletesen ismertette az elkészült koncepciótervet, mely elsı lépcsıben az új épület fölött
lévı eddig nem használt terület rendezését irányozza elı.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
6/2013. (I. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Német Nemzetiségi Óvoda
játszóudvarának fejlesztésére a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány által készíttetett
koncepciótervvel egyetért, annak megvalósítását elvi szinten támogatja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: folyamatos
12. Napirendi pont: DMRV Zrt. részvény adásvételi szerzıdés
Pályi Gyula ismertette a DMRV Zrt. megkeresését.
A Képviselı-testület felkérte a jegyzıt, hogy az új víziközmő törvény rendelkezéseit tanulmányozza át,
emiatt a következı ülésére halasztotta a döntést.
13. Napirendi pont: Egyebek
a) Bogdányok találkozója
Pályi Gyula tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy Tiszabogdány (Ukrajna/Kárpátalja) és
Nyírbogdány polgármesterek által vezetett delegációja 2013. január 18-21. között Dunabogdányba
látogat. Érkezésük 18-án 17 órakor esedékes, a Községháza nagytermében fogadjuk ıket. A
találkozó célja a Bogdányok közötti együttmőködés elmélyítése. Január 19-én a delegációk
Budapesten a Vigadóban egy Kárpát-medencei találkozón vesznek részt, 20-án dunakanyari
programot szervezünk nekik. Elutaznak 21-én reggel.
b) Pest Megye önálló régió kialakítása
Pályi Gyula ismertette Gomba község kezdeményezését önálló Pest Megye Régió kialakítására.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
7/2013. (I. 7.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Gomba Község
Önkormányzatának 242/2012. (XI.22.) sz. Képviselı-testületi határozatát a Közép-magyarországi
Régió szétválasztására, ill. önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó
kezdeményezésre vonatkozóan, és az abban, valamint Gomba község polgármesterének
megkeresésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselı-testület támogatja Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését arra
vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió 2014-2020
közötti programozási idıszakában két NUTS 2 szintő területi egységet alkosson:
Budapestet és Pest megyét.
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2./

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogató határozatról Gomba
Község Önkormányzatát írásban tájékoztassa

Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
c) T-mobile hálózati problémák
Pályi Gyula elmondta, hogy a lakosság felıl több panasz, jelzés érkezett a gyenge T-Mobile térerıre
vonatkozóan. A Dunabogdányt mobil internet- és telefon-szolgáltatással lefedı T-Mobile bázisállomás
a Kutyahegy tetején van. A T-Mobile lefedettsége (térereje) a település ettıl távolabb esı részein elég
gyenge minıségő. Lehetıség és megoldás lenne a katolikus templom tornyában egy második
bázisállomás telepítése, tudomása szerint a Katolikus Egyház bérleti keretszerzıdést kötött már a
szolgáltatóval.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy az Önkormányzat a lakossági panaszok nyomán hivatalos
levélben fordul a T-Mobile (Magyar Telekom Nyrt.) felé, melyben kéri a lefedettségi problémák
megoldása érdekében a katolikus templom tornyában egy második bázisállomás telepítését a lakossági
panaszok alapján, a település lakosságszámára, idegenforgalmi jellegére és a megkötött bérleti
keretszerzıdésre hivatkozva.
d) Helytörténeti kiadvány, Dunabogdány reprezentációs kiadványok megjelentetése
Heim Ferenc javasolta a Rokfalusy Balázs által összeállított helytörténeti kiadvány megjelentetését, a
szükséges elıkészítı munka és lektorálás után. Nagyon színvonalas, jól összeállított anyagnak tartja,
fényképekkel kiegészítve szép reprezentációs kiadványa lehetne a településnek.
Pályi Gyula ennek kapcsán javasolta az elavult Dunabogdány térkép aktualizálását és azt követı
megjelentetését, a helyi vállalkozók részére hirdetési felületet biztosítva, ennek fejében anyagi
hozzájárulásukat kérve.
Liebhardt András elmondta, hogy Leányfalu térképe jó mintául szolgálhat ehhez.
e) Helytörténeti Győjtemény elnevezése
Heim Ferenc javaslatára a Képviselı-testület elhatározta, hogy következı ülésén napirendre tőzi a
Helytörténeti Győjtemény Antos Károlynéról történı elnevezését. A győjtemény létrejötte Antos
Károlyné áldozatos és kitartó munkájának köszönhetı.
f) Heim Pékség kérelme
Heim Ferenc kérte annak tudomásul vételét, hogy az Áprily L. utcában a Kossuth L. út 202. fölötti
beépítetlen ingatlanon a Heim Sütöde Bt. a gépjármőparkjának javítására alkalmas mőhelyt létesítene,
ahol amennyiben szükséges 8:00 és 16:00 óra között végeznének munkát.
14. Napirendi pont: Virág Attila szociális segéllyel kapcsolatos panasza
A 14. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalták, amely külön jegyzıkönyvben szerepel.
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Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 20:30 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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