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Jegyzőkönyvvezető: Kovács Fanni
Takács Péter polgármester üdvözölte a rendőrkapitányság munkatársait, civil szervezetek
vezetőit, jegyzőt, valamint a képviselőket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés
határozatképes, hisz a 7 képviselőből 7 fő jelen van, így azt megnyitotta.
Kiegészítésként elmondta, hogy a vegyes aktuális ügyeknél c.) napirendi pontot szeretne
felvetetni. A Veszprém megyei Napló tájékoztatása, szóbeli előterjesztésként fog elhangozni.
Kérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevételük, kiegészítésük, kérdésük?
Vigh Elemér alpolgármester kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontok sorrendjét – a jelen lévő rendőrségi dolgozók kérésére – módosítsák és első napirendi
pontként a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót tárgyalják meg.
Takács Péter polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben a módosított
napirendi ponttal kapcsolatos más észrevételük, kiegészítésük nincs, úgy azt fogadják el.
Kérte a képviselőket amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 7 igen szavazattal,
határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:
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N a p i r e n d e t:

1./Beszámoló a közrend közbiztonság helyzetéről
Előadó: Domonkos Zsolt alosztályvezető
Molnár Tibor körzeti megbízott
2./Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 9/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Takács Péter polgármester
3./Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi tevékenységéről
Előadó: Takács Lászlóné jegyző
4./ Vegyes, aktuális ügyek.
a.)A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár
véleményezése
b.) Belső ellenőrzési terv elfogadása
c.) MediaWoks ajánlata
Előadó: Takács Péter polgármester

1. Napirend
Takács Péter polgármester elmondta, hogy „A közrend, közbiztonság helyzetéről” szóló
beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták. Megkérte Domonkos Zsolt
alosztályvezetőt és Molnár Tibor körzeti megbízottat, amennyiben a beszámolóval
kapcsolatban szóbeli kiegészítésük van, tegyék meg
Domonkos Zsolt alosztályvezető elmondta, hogy pár mondatban ki szeretné egészíteni a
beszámolót, majd köszöntötte a megjelenteket. . Elmondta, hogy ő a Közrendvédelmi osztály
alosztályvezetője. Molnár Tibor körzeti megbízott készítette a beszámolót elég részletesen,
ami a lényeg azt a beszámoló végén egy táblázatban foglalta össze. Ez a beszámoló a 2015-ös
évet értékeli. Közbiztonság és közrendészeti szempontból értékelné és egészítené ki a
beszámolót. Monostorapáti a lakosság számához viszonyítva nem tartozik a bűnügyekkel
fertőzött településekhez. Az adatokat nézve látható a bűncselekmények csökkenése. Ez
nyilván több összetevőből tevődik össze, részben, hogy Molnár Tibor körzeti megbízott „jó
gazdája” a településnek, másrészt a lakosok odafigyelnek egymásra, ha valami probléma van
azt jelzik a körzeti megbízott irányában vagy akár az önkormányzat részére is és ezek az
információk gyorsan eljutnak hozzájuk. Nagymértékben hozzájárul még az is, hogy a
reagálási időt az utóbbi időben nagymértékben sikerült lecsökkenteni, mivel a cselekmény
helyéhez legközelebbi járőrautót küldik a helyszínre. Bűncselekmények száma csökkent, ezen
belül is a lopás és betöréses lopás száma. Ezek a jogsértések jelentős rész a Művészetek
Völgye Fesztiválhoz köthetőek. Ha az év egészét nézzük, akkor elmondható az, hogy
jogsértés minimális számban történt a településen, ehhez jelentősen hozzájárult az is jelentős
számba tudtunk jelen lenni a településen. Jelentős szerepe volt a polgárőrségnek is, mind a
közös szolgálatnak mind az önálló szolgálatnak. Elmondható, hogy jó kapcsoltban vagyunk a
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polgárőrséggel, Tibi napi szinten a vezetőség havi szinten tartja a kapcsolatot. Minden
hónapban tartunk egy KMB - Polgárőr közös értekezletet, ahol az aktuális problémákat vetjük
fel, illetve az elmúlt időszak eseményeit elemezzük. A 2015-ös évben összesen 2 baleset
történt, az egyik ebből sajnos súlyos volt a másik pedig anyagi káros. Elmondható az, hogy a
településen nincs olyan forgalmas kereszteződés, ami veszélyt jelentene a balesetek
szempontjából. Feladatként tűztük ki, a balesetek megelőzésénél az ittas vezetők kiszűrését.
Az ittas vezetők kiszűrése nagy számban történt, jóval nagyobb számban, mint a megelőző
években, de a közlekedési balesetek jelentős részében az ittas vezetés játszott nagy szerepet.
Köszöni az Önkormányzati Hivatal és a Polgárőrség segítségét.
Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy ebbe az évben eddig 5 bűncselekmény
történt a település területén, ebből 4 ittas vezetés, mind a négy helyi személy volt, 1
garázdaság volt a kultúrházban bál alkalmával. Jelenleg 5 fő van büntetés alatt. A hegyen
sokaknak van pincéje, hétvégi háza, nyaralója itt nem volt jelentős bűncselekmény. Köszöni
az Önkormányzat és a Polgárőrség segítségét és tevékenységét, nagyon jó az
együttműködésük. Az Ifjúság utcában az új forgalmi rend alkalmával sok autóst megbüntettek
már, mert nem tartják be a szabályokat, emiatt többször fognak ellenőrizni azon a környéken.
A helyi roma nemzetiségi önkormányzattal nagyon jó az együttműködés, jelzik, hogy ki
költözött a faluba. Jó az együttműködés a helyi Tűzoltó Egyesülettel is. Sajnos nem tudnak
olyan nagy számba jelen lenni a településen a határon kialakult helyzet miatt. Köszöni az
Önkormányzat támogatását és reményét fejezte ki, hogy ennek keretében sikerül megoldást
találni egy KMB iroda biztosítására.
Takács Péter polgármester megköszönte, elmondta, hogy akinek kérdése van az tegye fel.
Rompos József a Polgárőr Egyesület vezetője felajánlotta az ő irodájukat, hogy Molnár Tibor
igénybe vegye szükség esetén.
Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy vannak előírások, amiknek meg kell felelni,
eldugott, kieső hely nem megfelelő, de köszöni szépen a felajánlást.
Gulyás Erzsébet képviselő kérdezte Molnár Tibort, hogy őneki lenne-e valami javaslata
KMB irodának.
Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy sajnos semmilyen javaslata nincs. Olyan
hely kell, ami a központban van.
Vigh Elemér alpolgármester jelezte Domonkos Zsolt alosztályvezetőnek, hogy komoly
veszélyt jelentenek
a kivilágítatlan kerékpárosok, mit lehetne tenni? Hiányolta a
beszámolóból a szolgálati lakást és a KMB irodát. De ezeket szóban kiegészítette. Javasolta,
hogy közösen előre kellene lépniük a KMB iroda megfelelő helyen történő elhelyezésében.
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy a gyógyszertárnak kellene más helyet találni,
hiszen a gyógyszertárnak nincsenek előírásai, hogy milyen helyiségben lehet. Jónak találja
Rompos József Polgárőrvezető által felajánlott irodát a gyógyszertár áthelyezésére.
Molnár Andrea képviselő elmondta, hogy az óvodából nem lehet átjárót csinálni.
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy úgy volt, hogy a szolgálati lakás mellet lesz egy
ösvény kialakítva annak érdekében, hogy ne az óvodán keresztül kelljen az embereknek
közlekedniük.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy ott nem nyitnak átjárót.
Molnár Andrea képviselő elmondta, hogy ott vízvezetékek vannak, ami miatt nem lenne
megfelelő az átjárásra.
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Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy régebben volt központi iroda. Jó lenne, ha
esetleg a környező településekkel együtt kellene egy központi irodát kialakítani.
Vigh Elemér alpolgármester elmondta, hogy ő még mindig a Könyvtár melletti irodát találná
a legmegfelelőbbnek, hiszen van internet lehetőség is, lehetne kamerákat is felszerelni az
irodában. Legfelszereltebb, legkulturáltabb helyiség.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy arra a helyiségre szüksége van a Könyvtárnak.
Sok rendezvény van a Kultúrházban, sok dolgot ebbe a helyiségbe helyeznek el. Ha a TOP-os
pályázatok elbírálásra kerülnek, akkor a gyógyszertár átkerülne az orvosi rendelőbe és a
mostani gyógyszertár helyisége megüresedne és ismét körzeti megbízotti irodaként
funkcionálhatna.
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy régen Hivatal első szobájában volt a
gyógyszertár, nem-e lehetne most is kialakítani a gyógyszertárnak?
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy nem, mert szükségük van arra a szobára. A
falugazdász és a hegybíró is a nagyteremben van, mert nem férnek el máshol, nincs szabad
iroda.
Molnár Andrea képviselő elmondta, hogy Varga Lajosné Zsuzsa is az Óvodában van, mert
nem fér el sehol sem.
Kovács György a RNÖ elnöke szerint azon kellene gondolkodni, hogy a Tűzoltó
Egyesületnek mennyire fontos a régi takarékszövetkezeti iroda.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az épületet egy pár hónapja adták át használatra.
Molnár Andrea képviselő elmondta, hogy most nagyon lelkesek is a tűzoltó egyesület tagjai.
Kár lenne megvonni tőlük a helyiséget.
Domonkos Zsolt alosztályvezető alpolgármester úr kérdésére reagálva elmondta, hogy nagy
figyelmet fordítanak az ellenőrzésre, főleg ebben az időszakban, amikor hamar sötétedik,
illetve amikor reggel sokáig van sötét. Vannak olyan emberek, akiknek hiába mondják el,
nem veszik figyelembe. Ha észlelik, hogy valaki kivilágítatlanul közlekedik, azt próbálják
kiszűrni. KMB iroda létesítése nem egyszerű, mert nagyon sok dolognak meg kell felelnie egy
ilyen irodának. Reméli a jövőben sikerül megoldani ezt a kérdést.
Takács Péter polgármester megköszönte a tájékoztatást, elismerését küldi a dolgozóknak, az
elmúlt rendezvényeken való részvételért. Köszönte a támogatást a monostorapáti traffipax
kihelyezéséért. Ha lehet, jöjjenek mindennap. Sokan a falun belül is elfelejtik, mennyivel
lenne szabad közlekedni, főleg a templom környékén lévő zebrán gyerekek is közlekednek,
amit nem mindig vesznek figyelembe az autósok.
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy jó helyen van apátiban a posta mellett a traffipax,
mert, ahogy beérnek a faluba a kanyarba nem lassítanak, de az Újfaluban még jobb helye
lenne, mert ott egyenes részen jönnek be és a kanyarig nem is lassítanak, gyakorlatilag a fél
falun végigjönnek 80-90 km/h sebességgel, ott járda sincs.
Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy ez a traffipax helyhez kötött, GPS
koordináta alapján, megvan, hogy mikor kell odaállni, nincs az, hogy gondol egyet és elmegy,
valaki ezt kijelölte, ez addig marad, míg valaki ki nem jelöl másik helyszínt. Az autósok
szemléletének kellene megváltozni, vannak már fix traffipaxok, a végén úgyis fix traffipax
kapuk lesznek mindenhol. 3 város 54 település jut erre az egy traffipaxra.
Gulyás Erzsébet képviselő elmondta, hogy valamit kellene tenni, mert „őrült” módon
beelőznek, járda sincs.
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Molnár Tibor körzeti megbízott elmondta, hogy csak oda szabad állnia ahova ki van jelölve.
Ha a kijelölt időben nincs ott, akkor már telefonálnak is, hogy hol van.
Domonkos Zsolt alosztályvezető elmondta, hogy ezeknek a traffipaxoknak kell egy
lefedettség is. Meg fogják vizsgálni, hogy apátin belül lehetőség lenne-e másik hely
kijelölésére. Nincs lehetőség arra, hogy egyik héten itt, a másik héten ott van kint a kamera
egy településen belül. Főleg szemléleten kellene változtatni a gépkocsivezetőknek.
Takács Péter polgármester megköszönte a részvételt és a jelenlétet, beszámolót jónak
értékelte, javasolta elfogadni.
Kérte a képviselőket amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 7 igen szavazattal
meghozták az alábbi:
102/2016. /XI.9./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete „A közrend,
közbiztonság helyzetéről” szóló beszámolót e l f o g a d j a .
/A beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
A Rendőrség képviselői távoztak.
Napirend előtti tájékoztató:
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót a képviselők írásban megkapták.
Kérte a képviselőket, jelenlévőket, hogy amennyiben a tájékoztatóval kapcsolatban
észrevételük, kérdésük van, jelezzék.
A tájékoztatóval kapcsolatban észrevétel nem volt, azt a képviselő-testület határozathozatal
nélkül elfogadta.
3. Napirend
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
9/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az ezzel
kapcsolatos rendelettervezetet a képviselők előzetesen írásban megkapták. A rendelet
módosítására közszolgáltató változása miatt van szükség. A tervezetet előzetesen
véleményezte a környezetvédelmi hatóság, azt elfogadásra alkalmasnak találta. Kérte a
jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők és a jelenlévők részéről hozzászólás, kérdés
nem volt - javasolta a rendelet elfogadását.
Kérte a képviselőket amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 7 igen szavazattal
megalkották az alábbi:
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7/2016. (XI.20.) önkormányzati r e n d e l e t e t
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról
önkormányzati rendelet módosításáról

szóló

9/2014.(IX.18.)

/A rendelet a jkv. mellékletét képezi/
3. Napirend
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi munkájáról szóló beszámolót a képviselők előzetesen írásban megkapták. Kérte a
napirendi pont előadóját, Takács Lászlóné jegyzőt, hogy amennyiben a beszámolóval
kapcsolatban szóbeli kiegészítése van, tegye meg.
Takács Lászlóné jegyző kiegészítésként elmondta, hogy Török Józsefné is nyugállományba
vonult, jelenleg a felmentési idejét tölti. Márványné Elli helyett határozott időre lett Kovács
Fanni felvéve december 31-ig. Január elsejével lesz a két álláshely meghirdetve igazgatási
előadó munkakörre.
Vigh Elemér alpolgármester kérdezte, hogy hallotta van olyan személy, aki jelenleg jár
Közigazgatási Egyetemre, ő magán úton jár vagy az önkormányzat által finanszírozva? Nem
tartalmazta ezt az információt a beszámoló.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy igen kimaradt a beszámolóból, Bőczi Brigitta jár,
most kezdte meg a tanulmányait, tanulmányi szerződés alapján az útiköltségét fizetjük,
államilag finanszírozott képzésen tanul. 3 éves szerződést kötöttünk, amiben kikötöttünk,
hogy addig köteles itt dolgozni, amennyiben nem, akkor köteles visszafizetni az útiköltséget.
Gulyás Erzsébet képviselő kérdezte, hogy a Fanninak milyen végzettsége van?
Kovács Fanni elmondta, hogy jelenleg a Pannon Egyetem pénzügy-számvitel 2 éves szakon
tanul. Januárban fog végezni.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a Fanni most igazgatási területen dolgozik, a
kereskedelemi, szálláshely ügyintézést végez, valamint részt vesz a testületi ülések
előterjesztéseinek előkészítsében. Jövőre majd a Molnárné Marika is, aki pénzügyes,
nyugállományba fog vonulni. De most igazgatási álláshely lesz meghirdetve. Elsősorban
szeretnék fiatalt felvenni, csak megvannak a képesítési előírások, amiket viszont be kell
tartani.
Gulyás Erzsébet képviselő kérdezte, hogy jelenleg ki rendelkezik anyakönyvi képesítéssel.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy jelenleg Bőczi Brigitta, Molnár Lászlóné és Szaller
Zoltánné rendelkezik anyakönyvi képesítéssel. A pályázati kiírásban előnyt fog jelenteni az
anyakönyvi szakvizsga megléte. Egy anyakönyvi szakvizsga elvégzése 140.000,- Ft.-ba kerül.
Viszont két anyakönyvezető kevés lesz. Szaller Zoltánné Taliándörögdön van, keddenként
tartózkodik apátiban, mert a hat település hagyatéki ügyeit ő látja el.
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Takács Péter polgármester – mivel a képviselők és a jelenlévők részéről hozzászólás, kérdés
nem volt - javasolta a határozat elfogadását.
Kérte a képviselőket amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 7 igen szavazattal
meghozták az alábbi:
103/2016. /XI.9./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a Monostorapáti
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
/A beszámoló a jkv. mellékletét képezi/
4. Napirend Vegyes, aktuális ügyek
a.) A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatár véleményezése
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a kötelező felvételt biztosító általános iskolai
körzethatár véleményezéséről szóló előterjesztést a képviselők írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék
meg.
Takács Péter polgármester – mivel a képviselők és a jelenlévők részéről más hozzászólás,
kérdés nem volt javasolta az általános iskolai körzethatár véleményezéséről szóló
előterjesztés elfogadását.
Kérte a képviselőket amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 7 igen szavazattal
meghozták az alábbi:
104/2016. /XI.9./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §. (8) bekezdése
alapján elkészített és közzétett iskolai körzethatárt megismerte, egyetért a
körzethatárral. Településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező általános iskolába járó tanköteles tanulók száma
összesen: 86 fő. Művészetek Völgye Általános Iskola Monostorapáti alsó és
felső tagozatra járó tanulói létszáma 86 fő, hátrányos helyzetű tanulók
száma 14 fő, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 1.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a testületi határozatot küldje meg
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya részére.
Felelős: Takács Lászlóné
jegyző
Határidő:2016. november 30.

8
b.) Belső ellenőrzési terv elfogadása
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést a
képviselők írásban megkapták.
Kérte a jelenlévőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék
meg.
Takács Péter polgármester – mivel sem a képviselők sem a jelenlévők részéről hozzászólás,
kérdés nem volt - javasolta a belső ellenőrzési terv elfogadását.
Kérte a képviselőket amennyiben a javaslattal egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
A képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek és egyhangúan, 7 igen szavazattal
meghozták az alábbi:
105/2016. /XI.9./ Ökt. számú h a t á r o z a t o t:
Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évre
vonatkozó belső ellenőrzési tervet határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Belső ellenőrzési feladattal megbízza Kövessiné Müller Katalin Tapolca,
Fazekas utca 54.sz. alatti egyéni vállalkozót, belső ellenőrt.
Felelős: Takács Lászlóné
jegyző
Határidő: Folyamatos
(előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
c.) Media Works ajánlata
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a napirendi pontokon végig értek, viszont egy
szóbeli előterjesztés még van a Veszprém megyei Naplót kiadó MediaWorks megkereste az
önkormányzatot, hogy december és január hónapban 7-7 nap, tehát 14 alkalom a település
számára biztosít lehetőséget, hogy a településről bemutatkozó írást lehet közölni. Ezt a
települési előfizetések számához viszonyítva adják, a mi esetünkben ez körülbelül 141.000,Ft-os díjat kellene megfizetni, ebben az esetben, a faluban mindenki megkapná az újságot,
Veszprém megyében mindenki olvasná a cikket. Az idei évben volt a Naplóban egy település
bemutatkozás. Személy szerint a kérelmet nem támogatja.
Képviselők határozathozatal nélkül egyetértettek azzal, hogy a bemutatkozásra nem tartanak
igényt.
Takács Péter polgármester kérte a képviselőket, akinek közérdekű bejelentése, javaslata van
tegye meg.
Gulyás Erzsébet képviselő kérdezte, hogy megvan-e már az időpont, hogy a palát mikor
szállítják el.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy a jövő hét közepén fogja elszállítani a kamion
tőlünk Marcaliba. Viszont lehet, hogy már a holnapi napon elkezdődik a begyűjtés.
Gulyás Erzsébet képviselő kérdezte, hogy hova kell vinni.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzati dolgozók fogják begyűjteni.
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Előtte egy-két nappal telefonálni fognak, hogy valaki legyen otthon. Tehát a holnapi napon
egy próba begyűjtés lesz azokon a helyeken ahol biztos, hogy otthon vannak, hogy kisebb
rutin legyen szerezve. A TSZ iroda előtti térre kívánjuk összegyűjteni. 18-20 tonnát
elszállítani tudó kamion fog érkezni.
Gulyás Erzsébet képviselő kérdezte, hogy hogyan lesz a fizetés.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy mérgelés után a megsemmisítés költségét oda kell
adni. Előzetesen megvannak, hogy kik szeretnének ebben részt venni. Az ő adataikat már
elküldtük a hulladékgazdálkodó részére, ők kiállítottak erre egy formanyomtatványt, amit
elküldenek nekünk elektronikusan. Amikor a szállítás van, akkor ezt alá fogjuk írattatni, mert
minden tulajdonos számlát fog erről kapni. Vannak olyanok, akiknek ezt mellékelni kell a
biztosításhoz. Mi fogjuk vállalni a szállítási költséget, , ez előreláthatóan 55.000,-Ft+ ÁFA
összeg lesz.
Gulyás Erzsébet képviselő kérdezte, hogy akkor erről mindenki kap majd értesítést.
Takács Péter polgármester elmondta, hogy igen, 26-an jelentkeztek, őket mindenképpen
keresni fogjuk.
Takács Péter polgármester - mivel több észrevétel, bejelentés nem volt megköszönte a
részvételt és a rendes nyilvános ülést 19.00 órakor bezárta.
Kmft
Takács Péter
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

