Vi gántpetend község Ö nkor mányzata Képviselő-testülete
8293. Vieántpetend. Kossuth u. 32.
Szám: 1097-2/2016.

Jegyzőkönyv
Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete 2016. március 24-én
(csütörtök) 17 őraikezdettel megtartottrendkívüli nyilvános ülésről

Az ülés helye: Többfunkciós KözösséglHuz Vigántpetend, Kossuth u.32.
Jelen vannak:

Nemoda István
Kardos Tibor

Ács Szilvia
Gincz Zoltán
Kovács Miklós Lászlő

polgármester
alpolgármester
képviselő

képviselő l7,I0 őráíőI
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné
Bácsi Károly
Jőzsa István

jegyző
Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány elnöke
Nap KörAlapítvány elnöke

Jegyzőkönyvvezetől
Takács

Lászlőné

jegyző

Nemoda István polgármester: köszöntötte a jegyzőt, a képviselőket. Mégállapította, hogy a
megválasztott 5 képviselőből 4 ftí jelen van, a testiilet határozatképes. Kérte a képviselőket,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadlák el,
azzal a kiegészítéssel,hogy tárgyalják a Nap Kör Alapítvánnyal kötendő megállapodást,
Zsámbok Önkormányzattal kötött megállapodást követő feladatokat ) a
közlekedésfejlesztéssel, turizmus fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat, lakótelek
értékesítésével
kapcsolatos megbízási szerződést, valamint lakótelek beépítésikötelezettség
hosszabbításával kapcsolatos kérést.
A képviselő-testtilet határozathozatal nélkül, egyhangúIag, 4 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:

Napirendet:

1.1

Vegyes, aktuális ügyek

a.

) Vi gántpetend,

Kapolcs

ív ővizellátő viziközmű-rendszer,

Hegyesd, szennyvizelvezető és- tisztítő vizlkőzmű
rendszer Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére,

benyújtására és képviseletre meghatalmazás
b.) Közbeszerzési Terv elfogadása
c.) A Völgy TDM Egyesület. támogatási kérelme
d.) Falugondng.ki Egyesület támogatási kérelme
e.) Zsámbok Onkorm ányzatáv al kötött megállapodást követő
feladatok
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f.) közlekedésfejlesztéssel, turizmus fejlesztéssel kapcsolatos feladatok
g. ) Nap Kör Alapítv ánrry a| kötendő Keretmegállapodás
kapcsol
h.) lakótelek értékesítésével

ato s

megbí zási szerző dést,

i. lakótelek beépítésikötelezettség hosszabbításával kapcsolatos kérést.

Előadó

:

Nemoda István polgármester

Napirend:
a.) Vigántpetend, Kapolcs

vízíközmű-rendszer, Hegyesd,
szenrtyvizelvezető és- tisztitő vízlközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv
elkészítésére,benyúj tására és képviseletre me ghatal mazás
iv ővíze||átő

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták 43. sorszámú 1114553-1-002-0I-04 MEKH kóddal rendelkező Vigántpetend, Kapolcs ivővízellátő
vizlközmű-rendszer, és a 64. sorszámú 2I-02422-1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező
Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító vizlkőzmű-rendszer gördülő fejlesztési tervre
vonatkozó előterjesztéseket. Kérte a képviselők véleményét,hozzászólását.

Kovács Miklós képviselő kérdezte, hogy mennyibe kerül a Gördülő Fejlesztési Terv
elkészítése?A bórleti díj mértékemennyi, jó lenne tudni, hogy mire költenek és meruryit. Ki
dönti el, hogy mit cserélnek ki, javasolj a, ha javítást végeznek a testiilet egylk tagsát
értesítsék.

Fejlesztésként javasolja meghatírozni az Arany János utca ivővizellátásának és
csatoménásának megoldását. Tudomása szerint a Bakonykarszt Zrt. árajánlat 20 millió
forintról szőL, Ő a költségeket 3,5 millió forintra becsüli.
Kérte, hogy a fenti kérdéseket tolmácsolják a szolgáltatónak.

Gíicz Zoltín képviselő

1

7, 1 0

perckor megérkezett.

Nernoda István polgármester megköszönte a hozzászőlást. Véleményeszerint is megoldható a
közművesítést azút telkeknél 10 millió forintból.

Kérte a képviselőket, aki elfogadja a gördülő fejlesztési terwel kapcsolatos határozati
j

avasl atot kézfeltartáss al j e|ezze.

Képviselő-testiilet 4 igen,
1112016. (III.24.)

1

nem szavazattal meghozta az alábbi:

Ökt. sz. h a t á r o z a t o t
Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testiilete, mint a(z)

43. sorszámú 11-14553-1-002-01-04 MEKH kóddal

rendelkező

Vigúntpetend, Kapolcs ivóvízellótó víziközmű-rendszer,
64. sorszámú 2I-02422-1-005-00-00 MEKH kóddal rendelkező Hegyesd
s ze nnyv íze lv e zet ő és -t ís ztító vízíkö zm ű- r e n ds ze r,

Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő
vonatkozó napirendi pontot.
Fejlesztési Terv készítésére

A vízlközmű-szolgéltatásról szóló 201I. évi CCDL törvény 11. § (2)
bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési Terwel kapcsolatos kötelezettségek
végrehajtása érdekében a Képviselő-testiilet fe|hatalmazza aPolgármestert
aíra) hogy bizza meg a BAKONYKARSZT Yiz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Terwel
kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek telj esítésével.
A

megbízás te{edjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a
vonatkozó Terveket készítseel és a Vksztv. valamint az 58l20I3. (I1.27.)
Korm. rendelet által megállapított véleményezésátvételétkövetően, a
2017-203I. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a
j óvahagyásra irányuló elj árásban képviselj e az Önkorm ányzatot.
Képviselő-testiilet felhatalmazza

a

jegyzőt, hogy

meghatalmazást ktildje meg a szolgáltatónak.

a

határozatot

és a

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. március 31.
b.) Közbeszerzési Terv elfogadása

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták az előterjesztést. A
költségvetésben nem terveztek olyan beruhazást, atni a közbeszerzési értékhatárokat eléri.
Javasolta a határ ozat terv ezet elfo gadás át

Képviselő-testiilet egyhangúlag 5 igen szavazattal meg!.rczta az alábbi:
12t2016. (III.24.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Vi gántpetend község Önkorm ányzata Képvi selő -testtilete 20 I 6. évb en nem

kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni.

c,)

A Völgy TDM. Egyesület támogatási kérelme

Nemoda István polgármester ismertette dr. Vass István elnök kérelmét.Az
önkormányzat 2015. január 1-tő1 tagja A Völgy TDM-nek. Az éves tagdtlat
50.000.-ft-ot ez évben is áfutaltuk. Kérte a képviselők véleményét.

Kardos Tibor alpolgármester elmondta, nem erzi, hogy többlet munkát
végzett volna az egyesület. Az önkorményzat tészérefenyrrrásolást nem
végeztek, többletköltség nem keletkezett. Tudomása szerint Yarga Szilvia nem
dolgozik az egyesületnél.

Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy van e központi iroda, ott reklám
anyagokat el lehet helyezni, honlapot működtetnek, ahol információkat lehet
közölni. Azért nem látják az egyesület eredményeit, mert nem élünk a
lehetőséggel. Mindenre lehet páIyéuni csak működésre nem, ezért ifta ezt a

kérelmet az Egyesület vezetése.
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Nemoda István Polgármester elmondta, hogy 6 önkormányzat
révén,tÖbb természetes személy, vállalkozőűtugiu u"

éintetta Völgyben a TDMLeginmÜu u vállalkozők
lehetnek a kedvezményezetteia tevékenységnek. GyőaíűvrGyörgy
"gy".ül"tnek.
ale]nök az é1,úett

ÖnkormánYzatok Üléséntörtént beszámolójakor töbú kérdés
vetődött fel. Tételesen a 4 éve
bejegYzett egyesület milyen szolgáltatástÉínát,élnek-e
vele azönkormányzatok.

VigántPetend Önkormányzatnem vette igénybe a plusz szolgáltatá.okd
pÍ.;;i;pad, terepjáró
autÓ, iroda infrastruktura. Az egyesÜet ányági vagyona jelentős,
nem tapasz talhatőa működés
élénkíti-ea szállás kiadást, az önkormányzat-iparuzési aáóbevétele
növekedett-e.

Ács Szilvia kéPviselő elmondta, hogy amikor megalakult az egyesület
felvázolták mit
terveznek, de semmi nem valósult meg, kosárfonás, turák,
stb. .
Kovács Miklós képviselő

20. 000. -ft -ot j

avasolt megállapítani.

N_emoda István Polgármester a kérelemben feltüntetett
összeg felét javasolta megállapítani,

25.000.-ft-ot.

kérte a képviselőket aki egyetért a javaslattal kézfeltartással jelezze.
képviselő-testiilet egyhangúlag, 5 igen szav azattal megltozta az
alábbi:
131201,6. (III.24.)

Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

VigántPetend kÖzség Örtkormányzata

Képviselő-testtilete az
állanűéatartáson kívÜli forrás átvételéreés átadására vonatkozó
szabályokról
szőlő 3l20I4. (II.15,) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Or.i
A VÖlgY Turisztikai Egyesületet 8296 Monostorapáti, petőfi u.l23.sz.
^t^i:a""u
egYszeri 25-000 Ft-, azaz Huszonötezer forint összeggel támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással tortenlÍ. az Egyesület
bankszámlája javára.
A támogatás célja: az egyesület2Ot6. évi működési kiadásaihoz, programok
sz ervez és éh ez, p ály ázatok elkészítéséhez ho zzt$
árul ás.
A felhaszn álás hatáideje: 20l 6. november 3 0.
Az EgYesÜlet a támogatásról 2016. december 3l-ig köteles elszámolni.
Utasítja a Polgármestert, hogy fenti támogúsról a Képviselő-testiilet
dÖntésénekmegfelelő tartalommal kössön megállapod ást
azEiyesülettel, ami
terjedjen ki az ör.4. § (2) bekezdésébenmeghatár őzottal<ra.
Utasítja a jegyzőt, trogy_a megállapodás megkötését követően
intézkedjen
fenti összeg kifizetéséről.
Utasítja a Polgármestert, hogy az elszámolás benffit ásáről,illetve
annak
elmaradásaról számolj on be a képvi selő -testiiletnek.
Felelős: Nemoda István polgármester
Takács Lászlőné jegyző
Hatáidő: 2016. december
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1 .

Kardos Tibor alpolgármester 17,47 órakor elhagyta az üléstermet.

d.) Falugondnoki Egyesület támogatási kérelme

Nemda Isfván polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete
kérte az önkormányzat anyagi tétmogatását Tavaly 5.000,-Ft támogatást adott az
önkormányzat, szakmai segítséget nffitanak. A falugondnokoknak tanfolyamokat
szerveznek, falugondnoknak kredit pontot kell gytíjteni, A falugondnok még ezzel a
lehetőséggel nem élt. Javasolt 5.000.-ft.(azaz ötezer forint) támogatást megállapítani.
Képviselő-testiilete egyhangú döntéssel,
nélktil meghozta a következő

4 igen szavazattal,

ellenszavazat és tartózkodás

14t2016. (III.22.) Ökt. számú határozatot

Vigántpetend
község Önkormányzata Képviselő-testiilete az
állarlÁálztarláson kívüli forrás átvételéreés átadásáravonatkozó.szabályokról
szőlő 3l20I4. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Or.) alapján a
Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületét - 8247 . Hidegkut, F ő u. 67 l A.egyszeri 5.000 Ft-, azaz Ötezer forint összeggel támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület
bankszámlája javára.
A támogatás célja: az egyesület 2016. évi szakmai munkájával kapcsolatos
kö lt s é gekh ez v aIő ho zzáj árulás.
A felhasználás határideje: 201ó. november 30.
Az Egyesület a támogatásról 2016. december 3 l-ig köteles elszámolni.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testtilet
döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami
terjedjen ki az Ör.4. § (2) bekezdésébenmeghatározottakra.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti összeg kifi zetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásárőI, illetve annak
elmaradásáról számolj on b e a Képviselő -testiiletnek.

Felelős: Nemoda István polgármester
Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. december 31.
e) Zsámbok Önkormányzattal kötött

megállapodást követő feladatokat

Nemoda István polgármester elmondta, hogy 2016. marcius 15. őta a testvér-telelpülési
kapcsolat nem csak sajtóhír lett. Megkaptuk a retdezvényről a CDl a megállapodást
bekereteztettiik, van két zászlő, amit a bejárathoz elhelyezünk, kialakítjuk az ,,Együttműködés
Fala"-t. Megállapodás szellemében a Testvértelepülés kiildöttségét viszontlátogatásra 2016.
május l-én az ,,Adj távlatot" Őrtorony alapkő letételérehívjuk. Ismertette a fontosabb
programokat:

9:30 - fogadás az ÖnkormámyzatudvaránKoordinátor: Kardos T. - Nemoda I.

(tea,kávé, szendvics)

10:00 - 10: 45 Csórompusztai az agrártörténeti, oktatási,
koordinátor: pécsi Erika

kulturális értékekmegismeróse

11:50 - 11:30 rk. Templom és templomdomb, Tókert megtekintése
Koordinátor: Nemoda I.

-

Faluban a Kúlturig - ott kocsiba ülés
Koordinátor: Ács Szilvia - Marton Istvánné
11:30

12: I0 között

séta a

L2:I0 * indulás az Őrtorony helyére,
12:30 - az alapkő ünnepélyes elhelyezése,
Koordinátor: Bácsi Károly - Nemoda I.
13:00 - 14:30 aYadászhéu területén együttes ebéd
Koordinátor: Giricz Zoltán- Nagy Péter
14:30

-

15: 00 látogatás a Petendi

koordinátor: kovács Miklós

Pálinkahíuban

15:30 - elköszönés

Művészeti Napok alatt a tervek szerint fellép a Zsámboki táncegyüttes. Lehetőségny|hat az
Eltető Balaton-felvidék Egyesület udvarán is a fellépésre.

f.) közlekedésfejlesztéssel, turizmus fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat
Nemoda István polgármester felkérte Kovács Miklós képviselőt adjon tá$ékoztatást a
turisztikai pzly íaat előkészületeiről.

Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy a pályázatot április 28-ig kell beadni. Turisztikai
elképzeléseket a vizel<re, malmokra alapozzák. Kapolcson létrehoznának egy
látogatóközpontot, Őt< tuaiat a legtöbb embert megmozgatni. Egy látogatható malom van,
amit szeretnének visszaállítani működő malommá. Részt vett a megbeszélésefi az AdiUszZrt.
pályázatirő cég képviselője Balogh Balréas. 3 jitrásra 820 millió forint pályázati összeg áII
rendelkezésre, ebből reálisan a Dörögdi - medence 5 faluja 80 millió forintra pélyázhat. Yíz
mint éltető elem játszik szerepet. A tervek között szerepel a sédek kitisztítása, turista
útvonalak rendbetétele, véleménye szerint az őrtorony megépítésénekköltségeit be lehet tenni
a pályázatba. Április 10-ig költségvetést kell készíteni. Turisztikai szakembert kell
foglalkoztatni 5 évig, kell pénzügyi terv, melyben meghatítrozott bevételeket hozni is kell.
Pályánat során 10-15 oÁ bevételt kell képezni, ami Vigántpetend esetében nem egyszerű.
Művészeti Napok bevétele nem számolható el, Ezt az összeget oda sem adják, előre meg kell
ftnanszirozni. ApáIyazatirő l millió forintot kér előre, sikerdíj összege 5 oÁ. al<kor kell fizetni,
ha nyer a pá|yéuat. Egységes utcabútorokat lehetne a pá|yázatba beépítenia Pagonyosok
készítettek előzőleg egy tervet az felhasználható. Kapolcs és Vigántpetend környékén 90 km a
turista útvonal hossza.
Fő koncepció a patakra lenne kihegyezve. A petendi öregiskola felújítása nem kerülhet bele.

Nemoda István polgármester megköszönte

atítlékoztatást. Jó lenne ha hivatalbaí, vagy a

7

TDM EgYesÜletnél lenne egy turisztikai szakember. Alkalmazása
kerülne, az öt év alatt 5 millió forint.

évi egy millió forintba

Kovács MiklÓs képviselő véleménye szerint a páIyázat előnye, ha lenne egy turisztikai
szakember annak fe|adata lenne, hogy ide vendégeket hozzon, a táj értékétki tudnák

használni.

Ács Szilvia képviselő megfontolandónak tartotta

a

teljesítményrurák szervezését.

Bácsi KárolY alaPÍtvány elnÖke véleménye szerint az üresen áIlő bázakatki kellene bérelni,
és kiadni szálláshelyként.

Nemoda István polgármester véleményeszerint az önkormányzat vegyen részt a
Programban, megbeszéléseken Kovács Miklós képviselje az önkormányzatot,-de javasolta,
hogY konkrét dÖntést még ne hozzanak, ne vállalják tul magukat.Fogalmazzákmeg-akonkrét

elképzeléseiket.

TOP.3.1,1-15 kódszámú közlekedés fejlesztésre kiírt pályáuatonbelül lenne lehetőség a aJ7
ftíútVeszPrém felé haladó részénbuszmegálló kialakítására. A pályázatot konzorcium
keretében adhatnák be az önkormányzatok: Nagyvázsony, Pula, Vigántpetend, Kapolcs,
Monostorapáti. A támogatási összeg 500 millió Ft, buszmegálló 1 millió r'i-ua kerülne. Egy
veszPrémi páIyazatirő cég készítenéel, a pályazatkás költsége 240 ezer Ft, amit a résztvevő
Önkormányzatok a tervezett beruházás arányában fizetnének. Aláirta a konzorciumi
egYÜttműkÖdési megállapodást. Buszmegálló elhelyezésénélproblémát jelent, hogy a 043
hrsz-u terület az Invest Info tulajdonában van, megállapodást kell kötni azélhelyezésre.
g.

) Nap

Kör Alapít v átnny al kötendő Keret-megáll apodás

Nemoda István polgármester üdvözölte
ismertesse a kérését.

az

alapítvényelnökét. Kérte

JÓzsa István alapítvány elnöke elmondta, hogy amikor.2OI6.januárban kezdeményeztéka
Keret-megállapodás megkötését, akkor a NKI. azokat támogatta, akiknek szerződésük yan az
Önkormányzattal. A feltételek azőtaváltoztak, így nincs szűkség a megállapodásra, már meg
is kÖtÖtte az NKI-vel a szerződést" Azokat a dolgokat írta be a megállapodásba amiket végű
az alapítvÍny. Ha a falu fontosnak tartja a megállapodás megkötését akkor megköthetik, neki
ezmán nem fontos.

Nemoda István polgármester kérdezte az alapítvány elnökétől, hogy miért volt akkor
szüks ég a

p o1

gármesterek aláírás

ár a a sz ánd ékn yilatko zatr a

?

JŐzsa István az alapítvány elnöke elmondta, hogy az egy elvi támogatásről szőlt.

Nemoda István polgármester elmondta, hogy 20 civil szervezet van bejegyezve a
telePÜlésen, de 4-5 tudott eddig beazonosítani: Vigántpetend Jövőjóért Alapiwányt Hello
Wood Alapítványt, Nap Kör Alapítványt, Maglár Studiót. Kérdezte a t<epvisótőket, a
VigántPetend Jövőjéért Alapítvarry elnökét szükségesnek tartjak-e a Keret-megállapodást
aláirását. Azért, hogy egyel több megállapodás kerüljön fel a honlapra nem tartja fontosnak.
Bácsi Károly Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány elnöke elmondta, hogy nyitott bármilyen
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megállaPodásra, konkrét feladatok megltatározásával. Két alapítvány együttműködjön
nem látja akadályát.

annak

JŐzsa István NaP Kör Alapítvány elnöke elmondta, hogy jelenleg 8 csoporttal foglalkozik.
Az NKI{óI támogatást kapott, mely összeg nyáron fogrealizálódni.

Nemoda István Polgármester javasolta, hogy az alapitvény és a testtilet között
megállapodás, a két alapitvány között legyen kapcsolat.

ne legyen

h.) lakótelkek értékesítésével
kapcsolatos megbízási szerződést

p_olgármester elmondta, hogy megkereste a ,,Jő Gazda" Ingatlanközvetitő,
képviselője dr. Máté András és Íelajánlotta, az
ÖnkormánYzati ingatlanok értékesítésének,
cseréjének ügyében eljár. trrtegbizasi dija: a
jogÜgYlet értékének3 oÁ-a, minimum 50.000.-ft. Nem javasolta á
megbáási szerződést
megkötni.
Kérte akéPviselŐket, aki egyetért azzal,hogynekössenek szerződéstkézfeltartássaljelezze.

!e190a
l:fu]o
Ertékbecslő

és Szolgáltató koda

Képviselő-testiilet egyhangúla g, 4 igen szavazattal megltozta az alábbi:
1512016.

(III.24)Ökt.sz. h a t á r

oz atot

Vi gántpetend kÖzség Önkormányzata Képvi selő-testiilete a,, J ő G azda,,
IngatlankÖz v etítŐ, Ertékbecslő és Szolgáltató Iroda Zárka, Fő utca 3 4/B.

céggel nem kíván megbízási szerződéstkötni.

KéPviselŐ-testület utasída a jegyzőt, hogy erről az irodát tájékoztassa.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 20l6.április

1

l.

i.) lakótelek beépítésikötelezettség hosszabb itásávalkapcsolatos kérést,

Nemoda István Polgármester elmondta, hogy Farkas Zoltán és Varga Ramona József Attila
utca 2llB.sz- - 18916. hrsz. - alatt lévő lakótelekre vonatkozó ueepitesi kötelezetts ég 2016.
áPrilis I7-én lejár. A tulajdonosok 03.20.-án érkezett beadványuibarr, kértéka bóepitesi

kötelezettség meghossz abbitását 20

17 .

novernb er

3 0. -i

g.

Nemoda István polgármester javasolta meghosszabbitant a beépítésikötelezetts éget 2017.
november 30-ig.

Aképviselő-testíilet 3 igen és 1 nem szavazattal megltoztaa következő:
16 12016.

(III. 24.) Ökt. szám ű határozatot

vigántpetend község Önkormányzata képviselő-testiilete megtárgyalta
Farkas Zoltán és Varga Ramóna IT47 Budapest, Kerékgyártő u.4:l-+§ gte .
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sz. alatti lakosok kérelmétés a következő döntést hozta;

Kérelmezők tulajdonéhan Iévő Vigántpetend 189/6. hrsz.-ú lOO2 m2
nagyságu beépítetlen területre vonatkozó 20I6-ban lejáró beépítési
kötelezettsé get 20

I7.

novemb er 3 0-i

g meghosszabbítj a.

Felhatalmazza a po|gármestert, hogy a testiilet döntéséről a kérelmezőket
tájékoztassa.
Felelős

:

Nemoda István polgármester

Határidő: 2016. április 11.

Nemoda István polgármester megköszönte
ülést 20.00 órakor bezárta.

mindenkinek az érdemi munkát és aktivitást, az
K. m. f.

