
Jegyzőkönyv

Készült Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019.  január 24-én csütörtökön 14.30 órakor

Nemeskisfalud Község Önkormányzat épületében (8717 Nemeskisfalud, Madarász u. 3.)
megtartott üléséről

Jelen voltak: Zenger Zsolt polgármester
Jani Gergely Zsolt alpolgármester
Kovács Krisztián képviselő
Mezőfi Mihály képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Vezér Ákos jegyző
Gaálné Horváth Piroska jegyzőkönyvvezető

Zenger Zsolt: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a jegyzőt, a jegyzőkönyvvezetőt az idei első ülés
alkalmából. Megállapította, hogy az 5 fős testületből 3 tag jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést
megnyitotta. Javasolta a napirendek elfogadását.

A képviselő-testület 3 igen 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az ülés napirendjét elfogadta.

1/2019. (I.24.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete mai ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg.

Napirend 1. pontja:
Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról, javaslat láncfűrész vásárlására (szóbeli)

Előadó: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 2. pontja:
Javaslat a 2018. év eleji gáztámogatásból kimaradt fa és egyéb tüzelésű lakások kiegészítő
támogatása feltételrendszerének meghatározására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 3. pontja:
Településképi, arculati kézikönyv elkészítéséről szóló határozat megújítására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 4. pontja:
Javaslat ingatlanok bérbeadására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 5. pontja:
Javaslat rendeletalkotásra a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatása ügyében

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Napirend 6. pontja:
Javaslat köztisztviselői bérrendezési pályázat beadására

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző
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Napirend 7. pontja:
Javaslat könyvtáros foglalkoztatására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 8. pontja:
Tájékoztatás gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 9. pontja:
Polgármester szabadságolási ütemterve

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Napirend 10. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 1. pontja:
Beszámoló az elmúlt ülés óta elvégzett munkáról, javaslat láncfűrész vásárlására (szóbeli)

Előadó: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy a lakosság jelentős számban részt vett a közmeghallgatáson,
amely sikeresen lezajlott. A vacsora költsége saját forrásból került fedezésre, 37.000.-, Ft-ba került, melyből
18.000.- Ft. az étel, 15.000.- Ft. az üdítő, ásványvíz, poharak költsége. A közmeghallgatást követő
szombaton Ivók Albin villanyszerelő beszerelte az áramot a művelődési háznál, azaz véglegesítette az
áramellátást. Árajánlatának megfelelően 140.750.- Ft. volt a munka és az anyagköltség.

Mezőfi Mihály képviselő 14.47 órakor megérkezett az ülésre; a képviselő-testület létszáma 4 főre nőtt.

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy a korábbi döntésnek megfelelően a szociális keretből a
lakosoknak háztartásonként 20.000.- Ft. Erzsébet utalvány, illetve 15.000.- Ft. települési támogatás került
kiosztásra. Akinek magas volt a havi jövedelme, annak is adtak 15.000. Ft. települési támogatást, így
jogosulttá vált a szociális tüzelőanyagra is, amely 4m3 háztartásonként. 40 m3 keménylombos tüzifát
rendeltek. December 29-én intézkedett a SEFAG-nál a díjbekérő kiállítására. 270.000.- Ft. értékben rendelt
szociális tűzfát, ami már megérkezett. A kulturális keretből maradt a könyvtáros bérén felül 520.000.-Ft,
amelyet dologi kiadásokra fordítottak. Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy a könyvtárhoz vásároltak 2.db.
laptopot, melynek darabja 145.000.- Ft., tehát összesen 290.000.- Ft. volt. Felvetette azt, hogy a tüzifában
vannak nagy darabok, és nem minden lakos tudja feldolgozni. A kiosztott tűzifa összefűrészeléséhez vásárolt
üzemanyagot, ami a szociális előirányzatból elszámolható, de nyilvántartást kell vezetni róla. Azonban fűrész
nem áll rendelkezésre, tekintettel arra, hogy amit a korábbi polgármestertől visszakaptak, az használhatatlan.
Elvitte a fűrészt szerelőhöz, ahol 80.000.- Ft-ot kérnének el a javításért. Ilyen kategóriájú fűrészt 115.000.-
Ft-ért lehet vásárolni, amely azonban véleménye szerint kicsi. A közmunka programba be lehetne tervezni,
de az idő sürget. A gazdasági vezetővel egyeztetni fog ez ügyben. Véleménye szerint egy 225.000.- Ft-os
motoros láncfűrészt kellene vásárolni, mert az alkalmasabb a komolyabb munkára. A tűzifa kihordása így is
nagy erőfeszítést igényel. A fentiek alapján kérte a testületet, hogy járuljanak hozzá egy fűrész vásárlásához.
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A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a polgármester javaslatát elfogadta és a
következő határozatot hozta.

2/2019. (I.24.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális célú tűzifa
felvágásához láncfűrészt vásárol. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 225 ezer forint
értékben a fűrészt vásárolja meg, és a 2019. évi költségvetésbe a kiadást terveztesse be.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy decemberben a Máltai Szeretetszolgálattól kaptak ruhákat és 42
db. élelmiszer egységcsomagot, amelyekről az átvételi elismervény rendelkezésre áll. A ruhák a
nagyteremben kerültek elhelyezésre. Kérte, hogy aki a polgármesteri beszámolót elfogadja, az kézfeltartással
jelezze.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal elfogadta a beszámolót és a következő
határozatot hozta.

3/2019. (I.24.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés közti tevékenységéről
szóló tájékoztatóját tudomásul veszi és elfogadja.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 2. pontja:
Javaslat a 2018. év eleji gáztámogatásból kimaradt fa és egyéb tüzelésű lakások kiegészítő
támogatása feltételrendszerének meghatározására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy vezetékes földgáz van Nemeskisfaludon, ezért a
fűtéskompenzációra a kormányrendelet alapján 168.000.- Ft-ot kaptak. Október 15-ig kellett a kérelmeket
benyújtani. 14 kérelem érkezett be. A gázt használók jóváírást kaptak a gázszámlákból. Fabrikett vásárlására
tett javaslatot, amelynek kilója 79-82 Ft. 10 kg-os kiszerelésben van. Véleménye szerint így mindenki
egységesen kapná meg a kompenzációt. 1 mázsa 50 kg. brikett jut a 14 háztartásra.

Mezőfi Mihály: Tájékoztatta a testületet, hogy ő részben fabrikettel oldja meg a fűtést. Azonban nem
mindegy annak minősége. A kalóriaértéke nagyon jó, azonban nagyon hideg időben 18 kg. is elfogy naponta.
Ő a segesdi tüzéptől vásárolta ezt a fűtőanyagot

Zenger Zsolt: Ezt a mennyiséget kisbusszal és utánfutóval el lehet szállítani. Lehetne kérni több helyről
árajánlatokat.
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Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy Nyíregyházán gyártanak nagy tételben, és Somogyba is
szállítottak ki kamionokkal fabrikettet. Böhönye község Kaposfőn rendelte meg.

Kovács Krisztián: Véleménye szerint 100.000. Ft. feletti rendelés esetén ingyenes a szállítás.

Mezőfi Mihály: Tájékoztatta a testületet, hogy a segesdi tüzép ingyenesen elhozza a megrendelt mennyiséget
és ez tölgyből van, tehát minőségi tüzelőanyag.

Vezér Ákos: Javasolta a testületnek, hogy a fabrikettet rendeljék meg szállítással együtt a segesdi tüzéptől.

Mezőfi Mihály: A fabrikett gyártásához a segesdi tüzép szállítja a tölgy anyagot. 1440 Ft/18kg.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

4/2019. (I.24.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült,
a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló
rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal rendeletet alkotott.

1/2019. (I.29.) Önkormányzati rendelet

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült,
a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló
rendeletét megalkotja.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

5/2019. (I.24.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 12ezer forintos
egységekre bontva 168.000.-Ft fabrikett beszerzéséről intézkedjen a téli tüzelőanyag kiegészítő
támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozat végrehajtása érdekében.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal
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Napirend 3. pontja:
Településképi, arculati kézikönyv elkészítéséről szóló határozat megújítására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyban rendeletet kell alkotni. Azt kell
meghatározni, hogy milyen épületeket, tetőket, kerítéseket lehet a településen használni, tulajdonképpen a
település arculatát határozza meg. Két éve kapott erre 1.000.000.- Ft. támogatást az önkormányzat, azonban
nem tudta megvalósítani. Ezt a rendeletet kötelező megalkotni, a munkát most végezné el a tervező. Gáts
András egyéni vállalkozót javasolta megbízni a terv elkészítésével.

Kérte, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

6/2019. (I.24.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti és módosítja a 47/2017.(V.22.) Kt
határozatát az alábbiak alapján:
A településképi rendelet és arculati kézikönyv elkészítésére Gáts András (7400 Kaposvár, Gróf Apponyi
Albert u. 1/b.) egyéni vállalkozót bízza meg, 997.000.-Ft bruttó összegért.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkát rendelje meg, a költségvetésbe a
költségeket terveztesse be, a képviselő-testületnek a településképi rendelet és arculati kézikönyvet terjessze
be, és az állami támogatás elszámolása iránt intézkedjen.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal

Napirend 4. pontja:
Javaslat ingatlanok bérbeadására

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy a 4,1 Ft/m2 ár azért került be az előterjesztésbe, mert Böhönye
Község Önkormányzata ennyiért adta tavaly ősszel bérbe a földjeit. Véleménye szerint ez nem túl magas ár.
Ha ezek a földek bérbe lennének adva, akkor 401.622 Ft-hoz jut az önkormányzat 3,5 évre. Éves szinten
100-120.000.- Ft-hoz jut hozzá. Polgármester úr tárgyalt az ügyben, megvannak a szerződések.

Kovács Krisztián: A 319-es helyrajz számú területtel kapcsolatban, amely rét, szántóként szerepel, azonban
van rajta kis mennyiségű tüzifa, ezzel kapcsolatban kért tájékoztatást, hogy a tüzifához hozzájuthat-e az
önkormányzat.

Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy alapvetően nem juthat hozzá az önkormányzat a fához a
bérbeadás után. Meg kell egyezni a bérlővel.

Zenger Zsolt: Meg kell beszélni vele, hogy régebben volt a területen lévő fa kivágásáról testületi döntés.

Kovács Krisztián: Véleménye szerint engedélyt kell kérni, ha le akarják termelni a fát.

Jani Gergely: Véleménye szerint a megszűnés előtt 6 hónappal kellett volna jelezni a bérlőnek, hogy lejár a
szerződés.
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Kovács Krisztián: Egy éves szerződés megkötését javasolta.

Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy egy és három év közötti időtartamra lehet a szerződést megkötni
az önkormányzat vagyonrendelete alapján

Zenger Zsolt: Javasolta a határozati javaslatot elfogadni azzal a feltétellel, hogy a 319. hrsz-ú fölterület
végében lévő fát az önkormányzat kitermeli. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

7/2019. (I.24.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat- képviselő testülete az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó alábbi
ingatlanokat bérbe adja Horváth István családi gazdálkodónak (8717 Tapsony, Kossuth u. 42.) 2019. február
1-től 3 évre, 2022. szeptember 30-ig: 4,1 Ft/m2 áron:
1./ Nemeskisfalud zártkert 202 helyrajzi számú, rét és szántó művelési ágú, 5973 m2 területű, 13,01

Aranykorona értékű ingatlan:  24.489 Ft/ év,
2./ Nemeskisfalud zártkert 206 helyrajzi számú, szántó művelési űgú,4492 m2 területű, 9,39 Aranykorona

értékű ingatlan 18.417 Ft/év,
3./ Nemeskisfalud zártkert 311 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 5017 m2 területű, 16,56 Aranykorona

értékű ingatlan 20.570/év,
4./ Nemeskisfalud zártkert 319 helyrajzi számú, rét és szántó művelési ágú, 5297 m2 területű, 17,20

Aranykorona értékű ingatlan 21.718 Ft/év,
5./ Nemeskisfalud zártkert 346 helyrajzi számú, szántó művelési ágú, 1795 m2 területű,5,92 Aranykorona

értékű ingatlan 7.360 Ft/év,
6./ Nemeskisfalud zártkert 351/1 helyrajzi számú, kert művelési ágú, 1117 m2 területű, 2,62 Aranykorona

értékű ingatlan 4.580 Ft/év,
7./ Nemeskisfalud zártkert 355 helyrajzi számú, szántó és rét művelési ágú, 8961 m2 területű, 28,92

Aranykorona értékű ingatlan 36.740 Ft/év.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt szerződések alapján a bérleti
szerződéseket kösse meg, azzal a feltétellel, hogy a 319. hrsz-ú fölterület végében lévő fát az önkormányzat
kitermeli, valamint a hirdetmények kifüggesztése ügyében járjon el.

Felelős: Zenger Zsolt
polgármester

Határidő: azonnal

6



Napirend 5. pontja:
Javaslat rendeletalkotásra a 2017. évi szociális célú tüzelőanyag kiegészítő támogatása ügyében

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: A napirenddel kapcsolatban tájékoztatta a testületet, hogy 2017/2018 évben a gázártámogatáson
kívül fával is támogatták a településeket.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

8/2019. (I.24.) Kt. határozat

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló 8/2017.
(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

Felelős: Vezér Ákos
jegyző

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal rendeletet alkotott.

2/2019. (I.29.) Önkormányzati rendelet

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló
8/2017. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletét megalkotja.

Napirend 6. pontja:
Javaslat köztisztviselői bérrendezési pályázat beadására

Előterjesztő: Vezér Ákos jegyző

Vezér Ákos: Tájékoztatta a testületet, hogy pályázati feltételként szerepel, hogy az önkormányzatoknak
vállalniuk kell, hogy legalább 46.380.- Ft-ban állapítják meg az illetményalapot. Ezzel lehetőséget adnak a
béremelésre, a többletforrás szerzésére.

Zenger Zsolt: Kérte, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

9/2019. (I.24.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3.I.12. pont szerint kiírt kiegyenlítő bérrendezési alap
támogatására című belügyminisztériumi pályázatra. Az önkormányzat a Böhönyei Közös Önkormányzati
Hivatal fenntartója. Az önkormányzat vállalja, hogy a teljes 2019. évre vonatkozóan a Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvényben meghatározott illetményalapját, legalább 20%-al emelt összegben, saját hatáskörben
38.650-Ft-ról 50.000.-Ft-ra emeli (29,37%) az önkormányzat költségvetési rendeletében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására, és felkéri a döntésnek megfelelő
2019. évi önkormányzati költségvetés beterjesztésére.

Felelős: Vezér Ákos jegyző
Határidő: azonnal
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Napirend 7. pontja:
Javaslat könyvtáros foglalkoztatására

Előterjesztő: Zenger Zsolt poolgármester

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy Segyevy Ibolya könyvtárosi munkaviszonya 2018. december
31-ével megszűnt. A könyvtárra rendelkezésre áll a normatíva, azonban ebből a keretből meg van határozva,
hogy mennyit költhetnek eszközbeszerzése, rendezvények szervezésére, kultúrház üzemeltetésre, telefon- és
fűtésszámlára, valamint bérre. A tavalyi év során a könyvtáros bére sokat elvitt ebből a keretből. Jelenleg
Segyevy Ibolya nincs jelen a testületi ülésen, külföldön tartózkodik, tehát nem tudják megkérdezni ez
ügyben.A gazdasági vezetővel egyeztetett a kérdésben. Továbbra is foglalkoztatni kívánja Segyevy Ibolyát,
ha ő vállalja.

Mezőfi Mihály: Véleménye szerint, ha Segyevy Ibolya nem vállalja, akkor valakit két hónapra foglalkoztatni
kellene, annak érdekében, hogy működjön a könyvtár.

Zenger Zsolt: Javasolta, hogy amennyiben Segyevy Ibolya vállalja a megadott feltételekkel, akkor ő legyen a
könyvtáros, ha pedig nem, akkor más személyt kell keresni helyette. Kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az
kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

10/2019. (I.24.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemeskisfaludi könyvtárellátási
szolgáltató rendszer részét képező könyvtárban bruttó 40.000.- Ft bérért, heti 8 órában közalkalmazottat
nevez ki a könyvtárosi feladatok ellátására. A 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet 5.§ (1) bekezdés ga./ pontja
alapján a könyvtárosnak érettségivel kell rendelkeznie. A foglalkoztatás során tekintettel kell lenni arra is,
hogy az önkormányzati épület felújítási beruházással összefüggésben az önkormányzat hátrányos helyzetű
személy foglalkoztatását vállalta.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sürgősségre tekintettel pályázati felhívás közzététele
nélkül tegyen javaslatot az alkalmazott személyére.

Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 8. pontja:
Tájékoztatás gördülő fejlesztési terv jóváhagyásáról

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt: Kérte, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

11/2019. (I.24.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat- képviselő testülete megismerte a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky út 52.) VKEFFO 2019/83-2 (2019 számú)
határozatát, melyben Nemeskisfalud ivóvíz rendszer 2019-2033 évi gördülő fejlesztési terv felújítási és
pótlási tervrészét jóváhagyta, valamint a VKEFFO 2019/1165-1 (2019) számú) határozatát, melyben
Nemeskisfalud ivóvíz rendszer 2019-2033 évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét jóváhagyta,

Felelős: Zenger Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
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Napirend 9. pontja:
Polgármester szabadságolási ütemterve

Előterjesztő: Zenger Zsolt polgármester

Zenger Zsolt: Kérte, hogy aki az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás szavazatokkal a következő határozatot hozta.

12/2019. (I.24.) Kt. határozat

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Zenger Zsolt polgármester
éves szabadsága 2019 évre vonatkozóan szeptember 30 -ig – választás miatt - 29 nap. 2019-ben igénybe
vehető szabadsága 36 nap, amely tartalmazza a 2018. évben ki nem vett 7 napot, valamint a 2019. évre
megállapított 29 nap szabadságot. A szabadságot az alábbi ütemezésben adja ki a Képviselő-testület:
2019. április 15-május 15-ig 21 nap
2019. július 1-21-ig 15 nap,

Felelős: Vezér Ákos
jegyző

Határidő: azonnal

Napirend 10. pontja:
Képviselői felvetések, javaslatok

Zenger Zsolt: Tájékoztatta a testületet, hogy illegális hulladéklerakók felszámolása kapcsán kapott egy
pályázati tájékoztatót.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt. Zenger Zsolt polgármester az ülést 16.45 perckor bezárta.

k.m.f.

Zenger Zsolt Vezér Ákos
polgármester jegyző
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