DOZMAT KÖZSÉG
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2016. április 05-én megtartott testületi ülésén
Helye: Dozmati Faluház
Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő, Nagy
Ferenc képviselő, Rédei László képviselő, Horváth Eszter jegyző, Pold Eszter
jegyzőkönyvvezető
Horváth Ádám: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülésen megjelent 4 fő
képviselő, így az ülés határozatképes. Javasolta a napirendi pontok
elfogadását.
Napirendi pontok:

1. 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
2. Éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés 2015. év
Előterjesztő: Horváth Eszter jegyző
3. Pályázati felhívás helyi civil szervezetek 2016. évi támogatására
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
4. Településrendezési Terv módosításának véleményeztetési eljárásáról
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
5. Fejlesztések, felújítások árajánlatainak elfogadása, megbízások
Előterjesztő: Horváth Ádám polgármester
6. Polgármesteri beszámoló az elmúlt testületi ülés óta tett
intézkedésekről,
tevékenységekről
7. Egyebek

A képviselők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
I.napirendi pont
2016. évi közbeszerzési terv elfogadása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy közbeszerzési törvény 5. §. (1) bekezdése értelmében az
ajánlatkérők a költségvetési év elején 2015. április 15-ig éves összesített
közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről. Javasolta a mellékelt tervezet elfogadását, amely
tartalmazza a költségvetési rendeletben elfogadott beruházásokat,
felújításokat.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
14/2016. (IV.05.) számú határozata:
A képviselő-testület elfogadta Dozmat Község Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési
tervét az előterjesztés szerint.
(A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 15.

II.napirendi pont
Éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés 2015. év
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a képviselő-testületnek a 2015. évi beszámolójának
tárgyalásával megelőzően tárgyalnia kell a 2015. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentést. A jelentés összességében megállapítja, hogy az
ellenőrzések során büntető, - szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja
nem merült fel. Javasolta az összesítő jelentés elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
15/2016. (IV.05.) számú határozata:
A képviselő-testület elfogadta a Pénzügyi Tükör Bt. által elkészített Dozmat Község
Önkormányzatánál elvégzett belső ellenőrzések alapján a 2015. évi belső ellenőrzési
összefoglaló jelentést.
(A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. április 30.

III. napirendi pont
Pályázati felhívás helyi civil szervezetek 2016. évi támogatására
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzat a nonprofit szervezetek 2016. évi
támogatására a költségvetésében 180 eFt alapot állapított meg. Elmondta,
hogy elkészült a szervezetek részére a 2016. évi pályázati kiírás
tervezete, melyet a képviselők kézhez kaptak. Indítványozta a pályázati
kiírás elfogadását.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
16/2016. (IV.05.) számú határozata:
A képviselő-testület az előterjesztés szerint elfogadta Dozmat Község
Önkormányzatának a helyi civil szervezetek 2016. évi támogatására kiírt pályázati
felhívását.
(A pályázati felhívás a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
IV.napirendi pont
Településrendezési Terv módosításának véleményeztetési eljárásáról
Horváth Ádám: Ismertette, hogy minden képviselő kézhez kapta az előterjesztést a
véleményezési eljárásról. Az egyszerűsített eljárás keretében lefolytatott
véleményezési szakasz keretében a partnerek és érdekelt államigazgatási
szervek megkeresése 2016. februárban megtörtént. Ellenvélemény, vagy
eltérő vélemény hiányában hatósági egyeztető tárgyalás megtartására nem
került sor. A 314/2012.(XI.8.) korm rendelet 39.§-a szerint ismertetni kell
a Képviselő-testülettel a véleményezési eljárás eredményét. Vélemény el
nem fogadása esetén a Képviselő-testületnek indokolnia kell. Ismertette a
határozattervezetet és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Képviselő-testületének
17/2016. (IV.05.) határozata
Dozmat Község polgármestere a településrendezési eszközök módosításához érkezett
véleményeket ismertette. A képviselő-testület az előterjesztést tudomásul vette.
A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási Törvényességi Felügyeleti
Főosztály képviseletében Pintér Rudolf állami főépítész által a rendelettervezetre
irányuló észrevételét tudomásul vette és a rendelettervezetet ennek ismeretében
pontosítja.
A Képviselő-testület a VASIVÍZ Zrt. és Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály által tett észrevételt tudomásul veszi.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a záró szakmai véleményezés lefolytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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V.napirendi pont
Fejlesztések, felújítások árajánlatainak elfogadása, megbízások
Csapadékvíz-elvezetés fejlesztési pályázat
Horváth Ádám: Ismertette, hogy megjelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében a TOP-2.1.3-15 számú, Települési környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések tárgyú felhívása, melynek keretében be lehetne
nyújtani Dozmat község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztését.
Ennek keretében megvalósulhatna a Pinkafői utca, a Fiumei utca és a
Szabadság utca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése, korszerűsítése.
Ismertette, hogy engedélyes tervekkel rendelkezik az önkormányzat. Az
előkészületek alapján előnyt jelentene, ha az önkormányzat Torony és
Felsőcsatár Önkormányzatával közösen, konzorciumi megállapodást kötve
adná be a pályázatot. Továbbá javasolta, hogy a pályázatelőkészítő és a
projektmenedzseri feladatok ellátásával bízza meg az önkormányzat a Vas
Megyei Önkormányzati Hivatalt. Részletezte a pályázatot, a
tervdokumentációt és a várható beruházási költséget. Kihangsúlyozta,
hogy a támogatás 100%-os intenzítású, vagyis önerőt nem kell biztosítania
az önkormányzatnak. Ismertette a határozattervezetet és kérte annak
elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Képviselő-testületének
18/2016. (IV.05.) határozata
Dozmat Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében
a
TOP-2.1.3-15
számú,
Települési
környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztések tárgyú felhívására pályázatot nyújt be a Dozmat község
csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése tárgyában. A projekt keretén belül a
Szabadság utca, a Pinkafői utca és a Fiumei utca csapadékvíz-elvezetési rendszerének
fejlesztésére és korszerűsítésére pályázna.
A képviselő-testület döntött arról, hogy konzorciumi megállapodást köt Felsőcsatár,
Torony Önkormányzatával, valamint a Vas Megyei Önkormányzattal - DozmatFelsőcsatár-Torony községek csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése –
elnevezésű pályázat beadására vonatkozóan.
A képviselő-testület döntött arról, hogy fenti a projekt-előkészítési munkálatokkal és a
projektmenedzseri feladatok ellátásával megbízza a Vas Megyei Önkormányzati
Hivatalt.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadására, a konzorciumi és együttműködési
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Orvosi rendelő kialakítási pályázat
Horváth Ádám: Ismertette, hogy megjelent a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében a TOP - 4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás
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infrastrukturális fejlesztés tárgyú felhívása, melynek keretében be lehetne
nyújtani egy új orvosi rendelő kialakítását a községben. Részletesen
ismertette
a
tanulmánytervet,
a
megvalósítandó
fejlesztést.
Kihangsúlyozta, hogy a támogatás 100%-os intenzítású, vagyis önerőt nem
kell biztosítania az önkormányzatnak. Ismertette a határozattervezetet és
kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Képviselő-testületének
19/2016. (IV.05.) határozata
Dozmat Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében a TOP - 4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés tárgyú
felhívására pályázatot nyújt be a Dozmat községben Orvosi rendelő kialakítása
tárgyában.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ravatalozó felújítása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy a ravatalozó tetőcseréjére, felújítására vonatkozóan három
árajánlat érkezett. Részletezte a szükséges feladatok elvégzését, a
munkálatokat és a Design Bau Kft., a Vasi Kapacitás Kft, valamint a Góber
Bádogos Bt. ajánlatát. A legkedvezőbb ajánlatot a Góber Bádogos Bt. tette
2.080 eFt+áfa szolgáltatási árral, így ennek a cégnek a megbízását javasolta
a feladat ellátására vonatkozóan.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Képviselő-testületének
20/2016. (IV.05.) határozata
Dozmat Község Önkormányzata a Dozmati ravatalozó tetőszerkezetének felújításával a
Góber Bádogos Bt-t (9794 Felsőcsatár, Arany J. u. 26.) bízza meg az árajánlatában
foglalt tartalommal, valamint a 2.080 eFt+áfa szolgáltatási díj ellenében.
Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Temetői járda felújítása
Horváth Ádám: Ismertette, hogy Pergel Gyula Atya levélben fordult az önkormányzathoz,
miszerint a temetőben a templomhoz vezető járda élet- és balesetveszélyes
és annak a teljes kicserélését és térkővel való leburkolását kérte az
önkormányzattól. Véleménye szerint egy kb 20 méteres szakaszon lenne
szükség a járda cseréjére, illetve szerinte ennek költségét közösen az
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önkormányzat és az egyházközségnek kellene vállalnia. Elsősorban
azonban pontosítani kellene az Atyával miszerint szükséges-e a teljes
szakasz, illetve csak egy részének a kicserélése, milyen módon történne
meg a felújítás (térkővel vagy más műszaki megoldással), továbbá a
felújítás költségét ki, illetve milyen arányban vállalná. Ezen pontosítás
végett vállalta, hogy levelet ír az Atyának. Felkérte Dankovits Norbert
alpolgármestert költségeiről egyeztessen a vállalkozóval és az Atyával.
Szerinte ezen egyeztetések és a költség ismeretében tud dönteni a testület a
felújítás elvégzéséről.
VI.napirendi pont
Polgármesteri beszámoló
tevékenységekről

az

elmúlt

testületi

ülés

óta

tett

intézkedésekről,

Horváth Ádám: Ismertette, hogy a településen újabb telekalakítási eljárás folyamán új
eladható építési telkek kerülnek kialakításra. A még meglévő telkekre már
készíttetett aktualizált értékbecslést, továbbá elkészítette a kialakítandó
telkekre vonatkozóan is, melyet ismertetett. Indítványozta, hogy Dr. Szabó
Eszter Bernadett által 14 db ingatlan vonatkozásában elkészített
ingatlanvagyon értékelési dokumentációt fogadja el a testület.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Képviselő-testületének
21/2016. (IV.05.) határozata
A képviselő-testület megismerte és elfogadta Dr. Szabó Eszter Bernadett
ingatlanforgalmazó és értékbecslő által 14 dozmati önkormányzati tulajdonú ingatlanra
vonatkozó ingatlanvagyon értékelésének dokumentációját. Felhatalmazta a
Polgármestert, hogy a telkek értékesítésének meghirdetésekor ezen dokumentációban
szereplő árakon kerüljön az értékesítési ár megjelölésre.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Ismertette, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő dozmati 80/65 hrsz-ú
építési telekre Berta Márton és Marosfalvy Réka szombathelyi lakosok
vételi ajánlatot tettek. A vételár összegét Dr. Szabó Eszter Bernadett
ingatlanszakértő értékbecslése alapján indítványozta 4.000.-Ft/m2
összegben, azaz 7.304.000.-Ft összegben meghatározni. Ismertette a
határozattervezetet, valamint az adásvételi szerződés tervezetét.
Indítványozta az előterjesztés szerint az ingatlan értékesítését.
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Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat község képviselő-testületének
22/2016. (IV.05.) KT számú határozata:
1.) Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat
tulajdonában lévő, Dozmat 80/65 hrsz-ú 1.826 m2 nagyságú építési telket Berta Márton
valamint Marosfalvy Réka Szombathelyi lakosok részére.
2.) A képviselő-testület a terület vételárát 4.000,- Ft/m2, azaz összesen 7.304.000,- Ft azaz
Hétmillió-háromszáznégyezer forint összegben határozza meg, melynek megfizetése
részletekben történik.
A vételár tartalmazza: vízbeállást, csatorna-beállást, gázbeállást, továbbá a villamos
áram a telek előtt földkábelben található.
3.) Az ingatlan-átruházáshoz kapcsolódó szerződéssel kapcsolatos költségek és az
ingatlan megvásárlásával kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terhelik, kivételt képez
miszerint az adásvételi szerződés ügyvédi költsége az eladót terheli.
4.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az adásvétel lebonyolítása során
az önkormányzat képviseletében eljárjon, a Magyar Államot megillető elővásárlási jog
gyakorlásával kapcsolatban a Magyar Állam képviseletében eljáró szervet megkeresse.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az előterjesztés szerinti adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Horváth Ádám: Ismertette a képviselőkkel, hogy az építési telkek eladásánál a nyilvános
meghirdetés jogszabályi kötelezettség. Az önkormányzat a weboldalon és a
hirdetőtáblán folyamatosan hirdeti a telkeket, azonban szükséges ennek
folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása. Emiatt javasolta, hogy az építési
telkek eladásáról a www.dozmat-telkek.hu weboldalon, valamint a
hirdetőtáblákon folyamatosan hirdetményt jelentessen meg az
önkormányzat. Ezeket a hirdetményeket pedig 3 havonta vizsgálja felül és
aktualizálja. Kérte az indítvány elfogadását.

Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Képviselő-testületének
23/2016. (IV.05.) határozata
A képviselő-testület az építési telkek értékesítéséről a www.dozmat-telkek.hu
weboldalon, valamint a községben a hirdetőtáblákon folyamatosan tájékoztatja a
lakosságot és az érdeklődőket. Döntött abban a testület, hogy ezeket a hirdetményeket
háromhavonta felülvizsgálja és aktualizálja.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

VII.napirendi pont
Egyebek
Horváth Ádám: Indítványozta, hogy 2016. július 1. napjától kerüljön tiszteletdíj
megállapításra a képviselő-testület részére.
A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Horváth Eszter: Ismertette, hogy ezt a napirendi pontot a testület nyilvános ülésen
tárgyalja, mivel a polgármester tiszteletdíja és egyéb juttatása
közérdekű adat. Az tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni a
törvény rendelkezése alapján és nincs a testületnek mérlegelésre
lehetősége. A társadalmi megbízatású polgármester havonta a
polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra
jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselőtestülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat (Mötv. 71. § (5)
bek.). Az írásbeli nyilatkozat az ülés jegyzőkönyvéhez csatolható.
Horváth Ádám: Bejelentette személyes érintettségét. Kijelentette, hogy a döntéshozatalban
nem kíván részt venni.
Az ülés vezetését átadta Dankovits Norbert alpolgármesternek.
(Horváth Ádám elhagyta a termet).
Dankovics Norbert: Kérte a jegyzőt, hogy ismertesse a tiszteletdíj összegének megállapítási
szabályait.
Horváth Eszter: Ismertette a társadalmi megbízatású polgármester havi tiszteletdíjának
kiszámításának módját:
A helyettes államtitkár illetményének levezetése:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(továbbiakban: Kttv.) 224. § (1)-(3) bekezdései szerint:
„(1) A helyettes államtitkár alapilletménye az illetményalap (132. §)
kilencszerese.
(2) A helyettes államtitkár illetménykiegészítésre jogosult, amelynek
összege az alapilletmény 50%-a.
(3) A helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%a.”
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A polgármester illetménye a megyei jogú város, fővárosi kerület
polgármestere illetményéhez viszonyítottan kerülhet megállapításra.
Az
Mötv.71. § (4) bekezdése szerint a polgármester illetménye a (2)
bekezdésben meghatározott összeg:
a) 20%-a az 500 fő lakosságszám alatti település polgármestere esetében;
Fentiek szerint a számítás:
Az illetményalap 38 650,- Ft *9 =347.850,- Ft
Illetménykiegészítés az alapilletmény 50%-a = 347.850,- *50 % =
173.925,- Ft
Illetménypótlék az alapilletmény 65 %= 347.850,- Ft*65 % = 226.103,- Ft
A helyettes államtitkár illetménye: 747.878.-Ft,
A
főállású
polgármester illetménye a megyei jogú város polgármestere illetményéhez
viszonyítottan kerül megállapításra, amely 747.878,- Ft, melynek 20 %-ra
lesz jogosult, azaz bruttó 149.576,- Ft-ra. Mivel a társadalmi megbízatású
polgármester havonta a főállású polgármester illetménye 50%-ával
megegyező
mértékű
tiszteletdíjra
jogosult,
Dozmat
Község
Önkormányzata polgármesterének tiszteletdíja jogszabály alapján
149.576,- *50% = 74.788,- Ft.
Dankovics Norbert: Kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja, hogy
a polgármester tiszteletdíja bruttó 74.790,-Ft/hó összegben kerüljön
megállapításra.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Képviselő-testületének
24/2016. (IV.05.) határozata
A képviselő-testület Horváth Ádám polgármester tiszteletdíját 2016. július 01. napjától
havi bruttó 74.790,-Ft, azaz Hetvennégyezer-hétszázkilencven forint összegben állapítja
meg.
Felelős: Horváth Eszter jegyző
Határidő: azonnal

(Horváth Ádám polgármester visszatért a terembe) Dankovits Norbert alpolgármester az ülés
vezetését átadta Horváth Ádám polgármesternek.
Horváth Eszter: Ismertette, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja
esetében a képviselő-testületnek mérlegelésre van lehetősége. A
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjra jogosult, amelynek
összegét a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja 70-90%-a (52.350,- - 67.309,- ) közötti összegben állapítja
meg (Mötv. 80. § (2) bek.).
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A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy
meghatározott részéről lemondhat a képviselő-testülethez intézett
írásbeli nyilatkozatával (Mötv. 80. § (2) bek.).
Horváth Ádám: Javasolta az alpolgármester részére havi bruttó 52.300,- Ft tiszteletdíj
megállapítását.
Dankovics Norbert: Bejelentette személyes érintettségét és kijelentette, hogy a
döntéshozatalban nem kíván részt venni.
Dozmat Község képviselő-testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
Dozmat Község Képviselő-testületének
25/2016. (IV.05.) határozata
A képviselő-testület Dankovics Norbert alpolgármester tiszteletdíját 2016. július 01.
napjától havi bruttó 52.300,- Ft-ban, azaz Ötvenkettőezer-háromszáz forintban állapítja
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dankovics Norbert: Bejelentette, hogy a tiszteletdíjának egy részéről, azaz havi 22.300.-Ft
összegről lemond.
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló rendelet módosítása
Horváth Ádám: Javasolta, hogy a képviselők tiszteletdíja havi bruttó 18.000.-Ft összegbe
kerüljön megállapításra 2016. július 01. napjától. Ismertette a módosított
rendelettervezetet és kérte annak elfogadását.
Dozmat Község képviselő-testülete 4 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – az alábbi
rendeletet fogadta el:
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (IV.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló
11/2014. (X. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében található.)
Horváth Ádám: Ismertette, hogy Mák Dorottya válaszlevelet írt az önkormányzatnak,
melyben nem fogadta el az önkormányzat által korábban küldött egyezséget.
Javasolta, hogy az önkormányzat válaszlevelében írja meg, hogy a testület a
probléma megoldására más lehetséges alternatívát nem tud felajánlani, így
ha nincs más megoldás, akkor forduljon bírósághoz. Egyben hívja fel a
testület a figyelmét, hogy amennyiben bírósági eljárása kerül sor, úgy az
önkormányzat érvényesíteni fogja azokat a költségeket, melyet az elmúlt
években a területének szélének kaszálására, rendben tartására fordított.
Továbbá az önkormányzati területbe belógó támfal elbontását is kérje a
testület és felhívjuk a figyelmét, hogy az önkormányzati beruházások miatt
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jelentős értéknövekedés következett be az ingatlanán. Vállalta a válaszlevél
megírását.
Horváth Ádám: Több hozzászólás nem érkezett, így az ülést bezárta.

k. m. f.

Horváth Eszter
jegyző

Horváth Ádám
polgármester
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