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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 4-én
a Községháza nagytermében megtartott ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Gräff Albertné képviselı
Liebhardt András képviselı
Schuszter Gergely képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 6 fıvel
határozatképes. Heim Ferenc elızetesen kimentette magát. Ismertette a napirendi pontokat, kérte
sürgısséggel napirendre venni a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása, valamint az Intézmény 2013. évi költségvetésének elfogadása
tárgyú napirendet.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat, a
sürgısségi indítvánnyal kiegészítve.
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri beszámoló
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2.

A Helytörténeti Győjtemény Antos Károlynéról történı elnevezése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester

3. Fogorvosi szerzıdés
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. A 2013. évi Cafeteria Szabályzat jóváhagyása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Dunabogdány, 0104/54 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása
ügyben
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. Az óvodai felvétel idıpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. A Dunabogdányi Általános és Zeneiskola állami fenntartásba adásával összefüggı tárgyi eszközök
átadás-átvételrıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
9. A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
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Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
10. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása, valamint az Intézmény 2013. évi költségvetésének elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
11. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Polgármesteri beszámoló
Február 4-én tárgyalást folytattunk a T-Home képviselıivel új, kedvezıbb árú telefonszolgáltatásokról,
új szerzıdések létrehozásáról.
Február 5-én szerzıdést írtunk alá a tanuszoda tőzvédelmi rendszere félévenkénti rendszeres
ellenırzésérıl, karbantartásáról.
Február 12-én egy lehetséges ajánlattevıvel tárgyalást tartottunk a községi közvilágítás LED-es
korszerősítésérıl, energiatakarékossá tételérıl. A mőszaki adatszolgáltatást elküldtük, ajánlat 2-3 héten
belül várható. A megelılegezett költségeket a megtakarításból tudnánk fizetni.
Február 13-án fogadtuk a Budapesti Iparkamara alelnökét. Tájékoztatást adtak önkormányzati
rezsicsökkentési programjukról. Megfelelı osztályaik energetikai átvilágításban tudnak segítséget adni.
Február 14-én került sor Szentendrén a Kormosné Berinszky Ildikó (Kemping) felperes által a Dunaparti önkormányzati sólyapálya használatról kezdeményezett per következı tárgyalására, ahol a felperes
által kért tanúmeghallgatásokat tartotta meg a bíróság.
A Stampok Kft. a vele a Stampok lovarda-Bergmann tó területére (Kr övezet) kötött településrendezési
szerzıdést engedményezte a Takács Péter tulajdonában levı GIMA Ingatlanfejlesztı és Hasznosító
Kft.-re. A szerzıdéssel érintett ingatlanok egy részénél a belterületbe vonási cél a NATURA 2000-es
lejegyzés miatt nem valósulhat meg. A Kft. fejlesztési céljainak megvalósítására új rendezési tervjavaslat
készült. Február 19-én emlékeztetı készült arról, hogy a hatósági állásfoglalások után a felek a jelenlegi
településrendezési szerzıdést lezárják 15 napon belül, a nem megvalósítható fejlesztési célok
kompenzálására pedig új megállapodást kötnek 60 napon belül.
Február 20-án az érintett ingatlantulajdonosok meghívásával utcanyitási egyeztetést tartottunk az
Öregkálvária út – Cseresznyés út között megnyitni tervezett 12 m széles út kialakításának problémáiról.
Az egyeztetésen a tulajdonosok 90 %-a megjelent. Emlékeztetıt állítunk össze a megjelentek
nyilatkozatairól, amit minden érdekeltnek megküldünk, ezután tovább kell folytatni az egyeztetést.
Február 27-én ülést tartott a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Társulás. A településünket nem
érintı rekultivációs projekt végrehajtása elkezdıdött. A hulladékgazdálkodási projektet, az erre
vonatkozó uniós pályázatot jóváhagyták, új fejlemény, hogy az önrészt az állam átvállalja. El lehet
indítani a kivitelezési közbeszerzéseket, a létesítmények 2015-re elkészülhetnek. Az üzemeltetést a
megalakítani tervezett közös tulajdonú társaság végezheti.
Február 28-án Szentendrén Helyi Védelmi Bizottsági ülés volt a járás árvízvédelmi helyzetének
áttekintésére.
A Start munkaprogram keretében zajló faapríték kazánház építéshez a tervezı benyújtotta az elkészült
építési engedélyezési terveket.
Megkötöttük a nyári közfoglalkoztatási hatósági szerzıdéseket a Szentendrei Járási Munkaügyi
Központtal, augusztus 31-ig 5 fı szakképesítés nélküli, október 31-ig 2 fı szakképesítéses
közfoglalkoztatott foglalkoztatására van lehetıség.
A télen kiszórt síkosság-mentesítı anyag utakról történı eltávolítására falutakarítási napokat hirdetünk
meg március 11-14. közötti idıszakra (tartalék napok rossz idı esetén: március 18- 22.).
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2. Napirendi pont: A Helytörténeti Győjtemény Antos Károlynéról történı elnevezése
Pályi Gyula elmondta, hogy a januári ülésen elhangzott javaslat alapján elıkészítésre került a
Helytörténeti Győjtemény Antos Károlynéról történı elnevezése, valamint idıközben a családdal is
egyeztetett. A győjtemény létrejötte Antos Károlyné áldozatos és kitartó munkájának köszönhetı, ezért
a Képviselı-testület Edit nénirıl kívánja elnevezni községünk értékes tárgyi emlékeit ırzı helytörténeti
győjteményét. A névadó ünnepséget a családdal egyeztetve Antos Károlyné születésnapi köszöntéséhez
igazítva tartja meg az Önkormányzat, hiszen egyben településünk legidısebb polgáraként is
köszönthetjük ıt.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
21/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Helytörténeti
Győjteménynek az „Antos Károlyné Helytörténeti Győjtemény” nevet adja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
Fehérvári Anna tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy a győjtemény tavaszi nyitására a
kitelepítésrıl látványosabb bemutatót szeretnének összeállítani a Német Nemzetiségi Önkormányzattal.
Szükségesnek tartja az érintettek bevonásával egyeztetés megtartását a Liptai István által felajánlott
cipészmőhely elhelyezésérıl. Az adomány nagy mennyiségő, emiatt az iparos szobába nem fér el.
Véleménye szerint megfelelı helyet kell keresni ennek az egyébként értékes adománynak az
elhelyezéséhez, nem biztos, hogy azt a helytörténeti győjteményünkben kellene kiállítani.
3. Napirendi pont: Fogorvosi szerzıdés
Pályi Gyula kiosztotta a fogorvosi és iskolafogászati feladat ellátása tárgyú szerzıdés tervezetet. Dr.
Weinhold Grit egyéni vállalkozóként látja el a feladatot, a korábbi szerzıdése lejárt, a lejáratot követıen
is a szerzıdés és a vonatkozó jogszabályok alapján ellátta és folyamatosan ellátja a feladatokat. Erre
tekintettel a hatályos jogszabályok figyelembe vételével új szerzıdés kötése indokolt. Ismertette a
szerzıdés tervezetet, melyet Dr. Weinhold Grittel egyeztetni szükséges. Ezt követıen, és szükség
esetén bizottsági tárgyalás után a következı ülésen terjesztjük elı jóváhagyásra a szerzıdést.
4. Napirendi pont: Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
Dr. Németh József ismertette az elıterjesztést. A nyári idıszakban: 2013. augusztus 5-tıl augusztus
16-ig, téli idıszakban pedig 2013. december 21-tıl 31-ig tart a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünetet.
Az igazgatási szünet alatt ügyelet lesz a Hivatalban a kialakult gyakorlatnak megfelelıen.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
22/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Dunabogdány
Község Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünetet rendel el 2013. augusztus 5-tıl augusztus
16-ig, valamint 2013. december 21-tıl 31-ig.
2. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelıs: Dr. Németh József jegyzı
Határidı: az intézkedések megtételére: 2013. július 15. és 2013. november 25.
5. Napirendi pont: A 2013. évi Cafeteria Szabályzat jóváhagyása
Dr. Németh József ismertette a 2013. évi cafeteria keretösszegeit és a választható juttatásokat a
közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló foglalkoztatottak, valamint a köztisztviselık
vonatkozásában.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
23/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – a határozat
melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja a 2013. évi Cafeteria Szabályzatot.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
6. Napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a Dunabogdány, 0104/54 hrsz-ú ingatlan
villamos energia ellátása ügyben
Pályi Gyula elmondta, hogy 2013. január 1. napjától módosult a közúti közlekedésrıl szóló törvény. A
módosítás elıtt a helyi közutak felbontása, nem közlekedési célú igénybe vétele esetén külön
közútkezelıi és tulajdonosi nyilatkozat kiadására volt szükség, elıbbi jegyzıi hatáskörbe tartozott,
utóbbi polgármesteri hatáskörbe. 2013. január 1-tıl a közút kezelıjén a helyi közutak tekintetében a
helyi önkormányzat képviselı-testületét kell érteni. Így a jövıben ezek a kérelmek a Képviselı-testület
elé kerülnek.
A kérelem a bánya mögött egy külterületi ingatlan villamos energia ellátására irányul, földkábel
létesítésével.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
24/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy – mint a
Dunabogdány 0103/3 hrsz.-ú kivett út megnevezéső ingatlan tulajdonosa – közútkezelıi és
tulajdonosi hozzájárulását adja a Dunabogdány 0104/54 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátás
megnevezéső CS-GO-13/003. munkaszámú kiviteli terv megvalósításához.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
7. Napirendi pont: Az óvodai felvétel idıpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási
idejének meghatározása
Gräff Albertné ismertette az óvodai beiratkozás idıpontját, részleteit, a szükséges iratokat. A
beiratkozásról és annak részleteirıl a Bogdányi Híradó márciusi számában közleményben tájékoztatják
az érintett szülıket. Ismertette továbbá az óvoda napi, heti nyitva tartását, valamint a nyári és téli zárva
tartás javasolt idejét, ezt idén is a kialakult gyakorlatnak megfelelıen határozták meg.
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Tájékoztatta továbbá a Képviselı-testületet arról, hogy elkészült az új köznevelési törvénynek megfelelı
tartalommal összeállított Házirend. Ismertette ennek tartalmát, az új szabályokat (jutalmazásfegyelmezés eszközei, gyermekek által behozott eszközökért való felelısség szabályai). A Házirendet a
beiratkozáskor minden szülı megkapja. Képviselı-testületi egyetértésre nincs szükség, mivel a Házirend
nem tartalmaz a fenntartóra nézve többletkötelezettségeket.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
25/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Német
Nemzetiségi Óvoda Kindergarten nyitva tartási ideje: napi 11 óra (06:00-17:00 óra között), heti
55 óra, az óvodai nevelési év szeptember 1-tıl augusztus 31-ig tart. A Képviselı-testület az
Óvoda nyári zárva tartását 2013. július 29-tıl – 2013. augusztus 24-ig, téli zárva tartását 2013.
december 23-tól 2014. január 1-ig határozza meg.
2. A Képviselı-testület felkéri az Óvoda vezetıjét, hogy az Óvoda zárva tartásáról minden szülıt
értesítsen.
Felelıs: Gräff Albertné óvodavezetı
Határidı: azonnal
26/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
Község Önkormányzata által fenntartott Német Nemzetiségi Óvoda Kindergarten intézmény
2013/2014. nevelési évére az óvodai jelentkezés idıpontját az alábbiak szerint határozza meg:
Az óvodai felvétel idıpontja:
2013. április 15. (hétfı) 8:00 – 12.00 óráig
2013. április 16. (kedd) 8:00 – 12.00 óráig
2013. április 17. (szerda) 8:00 – 12.00 óráig
2013. április 18. (csütörtök) 8:00 – 12.00 óráig
2013. április 19. (péntek) 8:00 – 12.00 óráig.
Az intézmény a jelentkezés idejét és az azzal kapcsolatos egyéb közlendıit a határidı elıtt legalább
30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.
Felelıs: Gräff Albertné óvodavezetı
Határidı: azonnal
8. Napirendi pont: A Dunabogdányi Általános és Zeneiskola állami fenntartásba adásával összefüggı
tárgyi eszközök átadás-átvételrıl
Pályi Gyula ismertette az elızményeket. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a 123/2012. (XII.17.) önkormányzati határozattal fogadta el „a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadás-átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám
átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztása”
tárgyú Megállapodást. A Megállapodás alapján az Önkormányzat átadja a Dunabogdányi Általános
Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Mővészeti Iskola vagyonleltárában szereplı kis és nagy
értékő tárgyi eszközöket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (a továbbiakban: KIK). Az
átadandó tárgyi eszközök felsorolását a Megállapodás 3., 5., 9., és 10. számú mellékletek tartalmazzák. A
KIK részére kizárólag azokat a tárgyi eszközöket – iskolai és irodai bútorok, informatikai eszközök,
szoftverek – adjuk át, melyek a pedagógiai munkához szükségesek.
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Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat továbbra is mőködteti az intézményt, így az 5. és 10. számú
melléklet kitöltetlen marad. A 3. és 9. számú táblázatokat az Iskola és a Polgármesteri Hivatal
munkatársai állították össze. Részletesen ismertette ezek tartalmát. Az eszközök továbbra is az
Önkormányzat tulajdonában maradnak, kizárólag ingyenes használatba kerülnek a KIK részére.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
27/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete – a határozat mellékletét képezı
tartalommal - elfogadja „a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı
intézmény átadás-átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztása” tárgyú
Megállapodás 3., 5., 9. és 10. számú mellékleteit, valamint hozzájárul a mellékletekben felsorolt
tárgyi eszközök KIK részére történı ingyenes használatba adásához.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a KIK értesítésére a döntést követı 5 napon belül
9. Napirendi pont: A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
Pályi Gyula ismertette a 2013. évre érvényes közbeszerzési értékhatárokat, valamint az ennek
figyelembe vételével összeállított közbeszerzési tervet.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
28/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi
CVIII. törvény 33. § alapján jóváhagyja „Dunabogdány Község Önkormányzata 2013. évi
közbeszerzési tervét” a határozat mellékletét képezı tartalommal. A Képviselı-testület felkéri a
polgármestert, hogy intézkedjen a terv megjelentetésérıl a község honlapján.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 8 napon belül
10. Napirendi pont: A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása, valamint az Intézmény 2013. évi költségvetésének elfogadása
Pályi Gyula ismertette az elıterjesztést. A Társulás törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzése során a
Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívást küldött, melynek értelmében módosítani kell a Társulás
nevét, valamint a feladat-és hatáskör felsorolását szakágazattal és szakfeladat számmal feltüntetve kell
bemutatni. A Társulás és egyben az intézmény neve Dunakanyari Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményfenntartó Társulás lesz. Ehhez minden tagönkormányzat képviselı-testületének
minısített többséggel hozott döntése szükséges.
Ismertette és kiosztotta továbbá az intézmény 2013. évi költségvetési tervezetét. A mőködés és
gazdálkodás eddigi alapelve az volt, hogy a központi költségvetési normatív bevételekbıl fedezi az
intézmény valamennyi kiadását. Ezt a jövıben is követni kell. A megküldött költségvetésbıl az
olvasható ki, hogy a 2013. évi normatív bevételek mellett az eddigi maradványt is felhasználná az
intézmény. Kormányhivatali ellenırzés miatt ugyanis 5 fıs létszámbıvítést kell idén az intézménynek
megtennie. A 2012. évi Kormányhivatali ellenırzés megállapította, hogy az intézmény
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szakalkalmazottainak létszáma a Családsegítı Szolgálat szakmai egység esetében nem éri el a törvényben
elıírt minimumot.
Tájékoztatást adott a Bognár Judit intézményvezetıvel telefonon történt mai egyeztetésérıl. Az
intézményvezetı arról tájékoztatott, hogy az intézmény évek óta hatékonyan gazdálkodik, minimálisra
redukált létszámmal. A törvényben elıírt létszámnorma betöltése helyett - az intézmény munkatársaival
közösen - úgy ítélte meg, hogy hatékonyabb és gazdaságosabb a meglévı munkatársak motiválása,
megbecsülése, mint az intézmény törvényben elıírt létszámra való feltöltése. Emellett a jelenlegi
feladatok, esetszám, forgalom nem igényel ennyi családgondozót. Javaslata az, hogy a folyamatos
törvényi változások miatt ütemezett létszámbıvítés történjen. A normatíva elegendı a 2013-ban a
létszámfejlesztésre, viszont 2014-ben a cafeteria és egyéb juttatások, területi pótlék csökkentése,
megvonása válhat szükségessé.
Javasolta azt a kiegészítést elfogadni, miszerint az intézmény gazdálkodása során a továbbiakban is
alapelv az önkormányzati hozzájárulás nélkül történı mőködés, azaz a normatív bevétel fedezze az
intézmény kiadásait.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
29/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását a jelen határozathoz mellékelt egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodásban foglaltaknak megfelelıen;
2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott dokumentum aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
30/2013. (III. 4.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy
1. elfogadja a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetését a határozat 1-2.
melléklete szerinti tartalommal, azzal a kiegészítéssel, hogy az intézmény gazdálkodása során a
továbbiakban is alapelv az önkormányzati hozzájárulás nélkül történı mőködés, azaz a normatív
bevétel fedezze az intézmény kiadásait;
2. jóváhagy 2013. május 1-tıl 1 fı családgondozó, 1 fı szociális segítı státusz, 2013. november 1tıl további 1 fı családgondozó, 1 fı szociális segítı státusz, 2014. január 1-tıl további 1 fı
családgondozó státusz létesítését a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatban, felkéri az
Intézményvezetıt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: az intézményvezetı értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
11. Napirendi pont: Egyebek
a) Vadbefogás megállapodás tervezet
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta a Pilisi Parkerdı Zrt. által megküldött megállapodás tervezetét. A
településen elhatalmasodó vadkárok megakadályozása érdekében az Önkormányzat korábban
hozzájárult ahhoz, hogy a Parkerdı szakemberei 2013. február 18. és május 31. között lakossági
hirdetményben megjelölt dunabogdányi ingatlanokon vadkárelhárító fegyveres vadászatot végezzenek,
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valamint helyszíni bejárást követıen vadbefogók kerüljenek kihelyezésre. A bejáráson megbeszéltekhez
képest eltérı tartalmú a megküldött megállapodás, ebben a formájában nem írható alá.
b) JEKA mőködésével kapcsolatos panaszok
Pályi Gyula ismertette és kiosztotta a JEKA ifjúsági szálló mőködése miatt érkezett újabb
panaszbejelentést. A rendırségi jegyzıkönyvek beérkezése után jegyzıi intézkedés várható (pénzbírság
kiszabása, mőködés korlátozása).
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 18:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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