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JEGYZŐKÖNYV

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 26-án 16.30 órai kezdettel
tartott rendkívüli nyilvános üléséről




















A képviselő-testületi ülés helyszíne:	Borzavár, Kultúrház

Jelen vannak:


      -	a képviselő-testület tagjai közül:	Dócziné Belecz Ágnes	polgármester	
						Gartner Tamás			képviselő
						Kuti Vilmos			képviselő

     -	 bejelentéssel távol van:		Gurdon Lajos			alpolgármester
						Kádi Gábor			képviselő
    
-	meghívott:				Sümegi Attila			jegyző 
						Kapitány Zsolt			önkormányzati 										osztályvezető
																				 
Dócziné Belecz Ágnes polgármester köszönti a rendkívüli ülés résztvevőit és megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül jelen van 3 fő – az ülés határozatképes –, majd megnyitja az ülést.

A meghívó szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag határozatot hoz:  


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2018. (IV. 26.) határozata

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIREND 

I. Személyi ügyek
	Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázat véleményezése 

    	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

II. Határozati javaslatot tartalmazó, döntést igénylő ügyek
Döntés a 2018. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozására szóló javaslattételi felhívás közzétételéről
	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár története című helytörténeti könyv kiadásával kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Borzavár belterületén új utcanév táblák kihelyezésével kapcsolatos döntés meghozatala

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tervező megbízása a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 projekthez

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című felhívásra

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

III. Konkrét határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések (tájékoztatók)
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
       	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről

	Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester



NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázat véleményezése 
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester


Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018. (IV.26.) határozata


1. A Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Borzavár-Porvai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézményvezetői állására benyújtott pályázat alapján Lampertné Váliczkó Máriát alkalmasnak tartja a magasabb vezetői feladatok ellátására.

2. A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozatnak a Veszprémi Tankerületi Központ részére történő eljuttatására.

Felelős: 1.-2. pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
                2. pont esetében: 2018. május 9.


2) Döntés a 2018. évi „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozására szóló javaslattételi felhívás közzétételéről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	             
Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a díszpolgári címet a 2018. június 30-án megrendezésre kerülő falunapon adják át. A javaslatokat 2018. május 18-ig kell leadni. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:


Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2018. (IV.26.) határozata


1./  Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közzé teszi a „Borzavár Község Díszpolgára” cím adományozására szóló 2018. évi javaslattételi felhívást az előterjesztés 1. mellékletében meghatározottak alapján.
2./ A képviselő-testület az adományozási rendszer lebonyolítására felkéri a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét.


Felelős: 1./ pont esetében: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	  2./ pont esetében: Sümegi Attila jegyző
Határidő: 1./ pont esetében: 2018. május 2.
	    2./ pont esetében: 2018. június 30.



3) Borzavár története című helytörténeti könyv kiadásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a könyv nyomtatására három árajánlatot kért. A legkedvezőbb az OOK-Press Kft. ajánlata. A könyv kiadásával kapcsolatban megállapodást kell kötni a könyv szerzőjével. Felkéri Bakonyi József urat, hogy ismertesse a kérését.

Bakonyi József borzavári lakos elmondja, hogy a könyv írásába sok energiát fektetett, nem csekély időt fordított rá. Saját részére nem kér semmit a szerzői jogdíjból. Annyi a kérése, hogy a könyv értékesítéséből származó bevétel 50 %-át az általa megjelölt közösségi célra fordítsák. Az általa megjelölt cél nem ütközik az önkormányzat érdekével. 

Sümegi Attila jegyző elmondja, ha az önkormányzatnak adott tevékenységből, jelen esetben a könyv értékesítéséből, bevétele származik, a bevétel kiadási oldalának meghatározása a képviselő-testület kizárólagos jogosultsága. A képviselő-testület részéről lehet olyan kitétel, hogy a könyv szerzőjét megilleti a könyv terjesztéséből adódó bevétel elköltésére vonatkozóan javaslattételi jog. Ez a képviselő-testület döntési kompetenciáját nem csorbíthatja. Tehát a képviselő-testülettel együtt alakítják ki azt a kiadási célt, amire ezt a bevételt fordítani lehet. 

Bakonyi József borzavári lakos érti az elmondottakat, de nem ért vele egyet. Beleszólási jogot kér a könyv értékesítéséből származó bevétel felhasználásába, vagy adják ingyen a könyveket. Senkivel nem bizalmatlan, de nem szeretné, ha változások lennének és ne legyen joga beleszólni a cél meghatározásába.
Sümegi Attila jegyző javasolja, rögzítsék a megállapodásban, hogy a 600 példány könyv értékesítésének erejéig a szerzői jogdíj 50 %-át az önkormányzat megfizeti a szerzőnek Megkapja az összeget, melynek felhasználásáról szabadon dönthet.

Bakonyi József borzavári lakos ezt nem fogadja el. Nem kér szerzői jogdíjat, még a látszatát is el akarja kerülni, hogy ebből neki haszna származik. A javaslattétel számára nem megfelelő, egyetértési jogot kér, hiszen változhatnak a képviselők és akkor ők döntenek a felhasználásról. 

Sümegi Attila jegyző jelzi, hogy nem feltétlenül kell felvenni a pénzt. A megállapodásban rögzíteni lehet, hogy a 600 példány terjesztéséből befolyt összeg 50 %-a illeti meg a könyv szerzőjét, mely összegről a szerző lemond az általa megjelölt célra. 

Bakonyi József borzavári lakos ezt elfogadja.

Sümegi Attila jegyző pontosít: a határozati javaslat 1) pontjában bekerül „szerző a könyv legfeljebb 600 példányának terjesztéséből befolyt összeg 50 %-ára igényt tart, mely összeget nem kívánja felvenni, hanem felajánlja egy, a szerző által meghatározott célra.” A 2) pontban pedig a könyv címe módosulna: „Borzavár története” helyett „A mi Borzavárunk”.

Gartner Tamás képviselő kérdezi, hogy miért változott a cím?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester szerint adminisztrációs hiba történt.

Fehér István borzavári lakos 2017. november 27-én kapott egy levelet csekkel együtt, hogy az önkormányzat számlájára lehet befizetni támogatást a könyvre, vagy OTP-n keresztül. Befizetett egy összeget. Kérdezi a jegyző úrtól, hogy a befizetett összeg nyilvános vagy titkos?

Sümegi Attila jegyző válaszol, az adatfelhasználók számára nyilvános.

Fehér István borzavári lakos kérdezi, az adatfelhasználó itt az önkormányzat?

Sümegi Attila jegyző válasza, igen.
 
Fehér István borzavári lakos kérdezi, ha bemegy az önkormányzathoz és megkérdezi, hogy x,y. mennyit fizetett be, megmondják?

Sümegi Attila jegyző válasza, nem.

Fehér István borzavári lakos kérdezi, hogy kerülhetett a neve és az általa befizetett összeg Bakonyi úr tudomására? Bakonyi úr visszaküldte a pénzt és egy levelet, melyet ismertet:
„Megköszönöm jó szándékát, amivel „A mi Borzavárunk” című könyv kiadási költségeihez akart hozzájárulni. Attól tartok, hogy a nem várt kiadás Önt anyagilag nehéz helyzetbe hozza, ezért nem fogadhatom el, azt postafordultával visszaküldöm. Egyben szeretném biztosítani arról, hogy én is jó szándékkal viseltetek Ön iránt és szorultsága esetén ilyen összeggel bármikor kész vagyok Önt támogatni.”  Kérdezi, hogy került ki?

Sümegi Attila jegyző szerint a zirci hivatalból biztosan nem került ki ez az információ.
Fehér István borzavári lakos kérdezi, akkor a borzavári hivatalból kitől kikerülhetett ki? 2018. február 25-én jött ez a levél. Sokáig gondolkodott rajta, hogy válaszoljon-e a levélre. Végül írt egy udvarias levelet Bakonyi úrnak. 

Bakonyi József  borzavári lakos szerint az az ő dolga, hogy kitől szerezte meg ezt az információt, ha akarja megmondja, ha akarja nem. Kérdezze meg a baráti körét, hogy tőlük nem szivárgott-e ki?

Fehér István borzavári lakos az összeg befizetése utáni testületi ülésen feltette kérdéseit a könyv kiadásával kapcsolatban, hány példányban, milyen nyomdában lesz kinyomtatva. Azt a választ kaptam, hogy majd. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy az a százvalahány ember, akik önzetlenül támogatták a könyv kiadását, és azon voltak, hogy ez a könyv megjelenjen és nem hátráltatták, azok közül nincs itt senki, nem kérte számon senki, hogy mikor kerül nyomdába, mikor kapnak a könyvből. Megbíztak a képviselő-testületben, a könyv kiadójában. 

Fehér István borzavári lakos önzetlenül támogatta a könyv kiadását. A támogatási összeg figyelemfelhívás volt, hiszen még semmit nem tudtak a kiadás költségeiről és már adományokat gyűjtöttek. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a támogatók önzetlenül segítettek, nem kérdőjelezték meg. Ezért tudtak idáig eljutni, hogy a többéves munka után, ami benne van, megköszönni kellene. Akik támogatták, megköszönték ezt a munkát, hogy Bakonyi úr megírta Borzavár történetét. Rengeteg gyűjtő munka van ebben, rengeteg könyvet kölcsönzött a könyvtárból, saját költségén bement a Levéltárba, hogy adatokat gyűjtsön. 

Bakonyi József borzavári lakos szerint valakinek vagy tetszik ez a könyv, vagy a gondolat, hogy legyen Borzavárnak ilyen kiadványa, amely feltárja a múltat. Valakinek értéket jelent, valakinek nem. Akinek értéket jelent, az a 130 ember, az támogatta a könyvet. Akinek nem jelent értéket, az 100 Ft-tal cirkuszol, csinálja a bohóckodást. Le akarta járatni ezt a könyvet 100,- Ft-tal.

Vajda Gyuláné borzavári lakos jelzi, hogy a három árajánlatból az, amelyiket választani akarják, egy hónap volt az érvényesség határideje és március 24-én adta az ajánlatot.

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy az árajánlat április 24-én érkezett. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jelenleg nem tudnak pontos összeget meghatározni, a kézirat A4-es formátumban van, a könyv B5 méretben jelenik meg. A kb. 200 db kép elhelyezése és a tördelés során derül ki a tényleges oldalszám. Személyes egyeztetést folytatott, kétszer volt a nyomdában, korrekt ajánlatot adtak. Az árajánlatot tudják tartani. 

Vajda Gyuláné borzavári lakos igazat ad Fehér úrnak, személyiségi jogot sért. Az, hogy egy önkormányzati számlára mekkora összeget ad támogatásként, az nem derülhet ki. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester jelzi, hogy ez nem derült ki.

Vajda Gyuláné borzavári lakos szerint kiderült, most hangzott el, hogy leveleztek is ez ügyben. Ha valaki 10.000,- Ft-ot ad, azt megköszöni, mert tudja, hogy ki mennyi pénzt adott? Nem Bakonyi úrnak adta, hanem az önkormányzatnak.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy nem tudja. Az, hogy volt ez az eset, már elhangzott, hogy mi volt az oka. 

Vajda Gyuláné borzavári lakos szerint tudta, ez elhangzott. Kitől tudta meg?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, biztos nem tőlük. 

Bakonyi József borzavári lakos szerint, ez az ő dolga, ha akarja, Fehér úr menjen és jelentse fel.

Fehér István borzavári lakos jelzi, ha feljelentést tesz, akkor nem Bakonyi urat jelenti fel, hanem az önkormányzatot, hogy ki adta ki az információt.  

Vajda Gyuláné borzavári lakos jegyző úrtól kérdezi, hogy igaza van-e? Ez egy önkormányzati támogatás.

Sümegi Attila jegyző jelzi, hogy amíg valakinek nincs bizonyítéka, fontolják meg, hogy nyilvános ülésen, jegyzőkönyvben kit, mivel gyanúsítanak. 

Fehér István borzavári lakos szerint ismeretlen tettes ellen bármikor tehet feljelentést.

Kuti Vilmos képviselő kérdezi, hogy az 50 % a könyv bevételére vagy a szerzői jogdíjra vonatkozik?

Sümegi Attila jegyző válaszol, hogy a kettő ugyanaz. A könyv értékesítéséből származó bevétel 50 %-a egyben a szerzői jogdíj is. 

A polgármester indítványára - az elhangzott módosításokkal együtt – a  képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2018. (IV.26.) határozata

	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyv szerzőjével megállapodásban rögzítse, hogy a szerző a könyv legfeljebb 600 példányának terjesztéséből befolyt összeg 50 %-ára igényt tart, mely összeget nem kívánja felvenni, hanem felajánlja egy, a szerző által meghatározott célra.


	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „A mi Borzavárunk”  című helytörténeti könyv nyomtatási munkáira az OOK-Press Kft. (8200 Veszprém, Pápai út 37/A.) ajánlatát elfogadja.
	A Képviselő-testület az 2) pontban nevesített munka elvégzéséhez legfeljebb 1.217.890,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében nevesített Működési céltartaléka terhére. 


	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2) pontban nevesített vállalkozással vállalkozói szerződés megkötésére, amennyiben az 1) pontban foglaltak szerinti megállapodás a könyv szerzőjével aláírásra került. 


	A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a könyv megjelenésének tényleges bevételi és kiadási költségeinek ismeretében tegyen javaslatot a könyv terjesztésére vonatkozóan.


Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	    Határidő: 1) pont esetében: 2018. május 4.
		          2)-3) pont esetében: azonnal
		          4) pont esetében: 2018. május 16. 
		          5) pont esetében: a következő rendes képviselő-testületi ülés
		          

4) Borzavár belterületén új utcanév táblák kihelyezésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a 2018. évi költségvetésbe 750.000,- Ft-ot építettek be a LEADER pályázat önrészére. A pályázati kiírásnak nem feleltek meg, ezért az önrészből készítik el az utcanév táblákat. A Városüzemeltetési Osztály dolgozói a helyszínen felmérték, hogy hová kerüljenek a táblák. Az AFV Tábla Kft. ajánlata minőségben és árban is a kedvező, a táblák 700.000,- Ft-ba kerülnének. Bakonybélben is ilyen kovácsoltvas táblák vannak. 


Kérdések, hozzászólások

Fehér István borzavári lakos szerette volna látni, hogyan néznek ki a táblák, de sehol sem jelent meg. Szerinte ki kellett volna kérni a lakosság véleményét. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester szerint korrektül jártak el. A képviselők látták, a falu őket hatalmazta fel döntésre. Egyébként a másik ajánlatok nem férnek bele a rendelkezésre álló összegbe.

Sümegi Attila jegyző jelzi, hogy az árajánlat szöveges részében szerepel a leírás, kovácsoltvas tartószerkezeten helyezkednek el a táblák. Az utcanév táblák képét tartalmazó tájékoztatót felteszik a honlapra, mindenki megtekintheti. 

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:



Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2018. (IV.26.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az AFV Tábla Kft. (1102 Budapest, Halom utca 14., 2/I/7.) a Borzavár belterületén új utcanév táblák legyártására és telepítési munkáira vonatkozó árajánlatát.
	    
	2./  Az 1./ pontban részletezett munkák elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, 	693.420,- Ft-ot az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (II.19.) 	önkormányzati rendelet 6. mellékletében nevesített Felhalmozási célú kiadások terhére 	biztosítja.

	3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban nevesített 	vállalkozással a kivitelezési szerződést megkösse.

	Felelős: Dócziné Belecz Ágnes polgármester
	Határidő: 1./ és 2./ pont esetében: azonnal
		      3./ pont esetében: 2018. május 15.  


5) Tervező megbízása a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 projekthez
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a csapadékvíz elvezetés felújítására vonatkozó pályázaton 50 millió Ft-ot nyertek. Elsőként tervezőt kell választani. Három árajánlatot kért. 


Kérdések, hozzászólások

Gartner Tamás képviselő kérdezi, hogy a tervezői költség a pályázat részét képezi, vagy külön kell fizetni?

Dócziné Belecz Ágnes polgármester válaszol, hogy a tervezői költség bent van a pályázati költségben, nem kell rá külön forrás biztosítani.

Gartner Tamás képviselő kérdezi, hogy a pályázati pénz ÁFÁ-val 50 millió Ft? Úgy tudja, az önkormányzat nem ÁFÁ-s.

Sümegi Attila jegyző pontosít, az önkormányzat az ÁFÁ-t nem igényelheti vissza. Az 50 millió Ft bruttó összeg.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:




Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2018. (IV.26.) határozata

1./ Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 azonosító számú, Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron” című projekt engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésére megbízza a Bakony-Aqua Bt.-t (8417 Csetény, Petőfi Sándor utca 29.), nettó 1 000 000 Ft + 27 % ÁFA, összesen bruttó 1 270 000 Ft díjazásért.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ pont esetében: azonnal
		2./ pont esetében: 2018. május 7.


6) Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című felhívásra
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Dócziné Belecz Ágnes polgármester elmondja, hogy a járdafelújításra vonatkozó pályázat beadási határideje május 2. Előzetes egyeztetés után a Fő út és Diófa utcát összekötő járda fennmaradó szakaszára adják be a pályázatot. Maximum igényelhető összeg 15 millió Ft, melyhez 15 % önrészt kell biztosítani a 2019. évi költségvetés terhére. Feltétel, hogy a járda önkormányzati tulajdonban legyen.

Fehér István borzavári lakos szerint szorgalmazni kellene, hogy a Fő utat felújítsák. 

Dócziné Belecz Ágnes polgármester jelzi, hogy a Fő út a Magyar Állam tulajdonában van, a pályázatnak pedig feltétele, hogy önkormányzati tulajdonban legyen.


A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot hoz:

Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2018. (IV.26.) határozata


1./ 	Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.2. pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása igénybevételére pályázatot nyújt be a kiírás I. c) alcélja keretében a tulajdonában lévő Borzavár belterület 214 és 309 hrsz-ú ingatlanokon lévő járda felújítására 280 fm hosszúságban.



A fejlesztés célja:
    Borzavár 214 és 309 hrsz ingatlanok járda felújítása
A fejlesztés bruttó összköltsége:
9ﾠ725 724 Ft9 725 724 Ft
A fejlesztés forrásösszetétele:

     Állami támogatás 
8ﾠ266 865 Ft8 266 865 Ft
     Önerő 
1ﾠ458 859 Ft1 458 859 Ft


2./ A Képviselő-testület a fejlesztéshez szükséges 1ﾠ458 859 Ft1 458 859 Ft, azaz egymillió-négyszázötvennyolcezer nyolcszázötvenkilenc forint önrész összegét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: 	Dócziné Belecz Ágnes polgármester
Határidő: 	1./ és 2./ pontok esetében: azonnal
		3./ pont esetében: 2018. május 2.


7) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.


8) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről
Előadó: Dócziné Belecz Ágnes polgármester

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.

A polgármester indítványára a képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúlag az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Dócziné Belecz Ágnes polgármester a nyilvános ülést 17 óra 15 perckor berekeszti.


K. m. f.
                

	   Dócziné Belecz Ágnes 					    Sümegi Attila
	              polgármester					                     jegyző 

