Jegyzőkönyv
Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott
nyilvános üléséről.
Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss
Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán, Verhóczki György települési képviselők.
Tanácskozási joggal jelen volt: Csetneki Ernőné jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Berecz Andrea
Csendesné Farkas Edit polgármester köszöntötte a jelenlévőket és a televízió előtt ülő nézőket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, jelen van 7 fő. A jegyzőkönyv hitelesítésére
Csetneki László és Kocsis István települési képviselőket kérte fel.
Polgármester Asszony tájékoztatást adott a Képviselő-testület és a lakosság részére az elmúlt testületi
ülés óta történt fontosabb eseményekről:
- A kistérségi közmunka program keretein belül befejeződött a Bikarét parkrendezése, vízvételi
lehetőség lett kialakítva a rendezvények idejére, illetve az ott lévő önkormányzati épület
rendbetételére is sor került. A közmunkások településtisztasági feladatokat is elláttak, a
község területén pedig virágosítást végeztek. A kilátó környékén, a Zöldfa és József Attila
utcák takarítása van folyamatban.
- Tavaszi nagytakarítást szervezetek a képviselő-testület tagjai a május 1-i hétvégére, amelyen
24 fő vett részt. A nagytakarítás keretén belül jelentős mennyiségű hulladék lett elszállítva.
- Az elmúlt időszakban kátyúzás történt a Dózsa György utca területén, a Tomorvár utcában
pedig útépítés, javítás folyt.
- A Fürdő területén az iker medencék újraburkolása jelenleg folyamatban van. A Képviselőtestület 2012. május 9-én megtartott rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a Zemplénkő Kft.
helyett – aki nem végezte el a garanciális javításokat – új kivitelezőket keres a Norda Kft.
jóváhagyása mellett. A Zemplénkő Kft. által letétbe helyezett jóteljesítési garancia lehívásra
került, ami 4,9 millió Ft és az újraburkolás költségeinél kerül felhasználásra.
- Az elmúlt héten került sor egy egyeztető megbeszélésre a Fürdő területén üzemelő
vállalkozásokkal, amely megbeszélésnek az eredménye a napirendi pontok keretén belül
megtárgyalásra kerül.
- 2012. május 24-én megtartott rendkívüli testületi ülésen megtörtént a Fürdő ügyvezetőjének
határozatlan idejű kinevezése.
- A május hónap folyamán megtartott majális és főzőverseny jól sikerült. Jelenleg a júniusban
megrendezésre kerülő Borfesztiválra való előkészületek folynak.
- A Hagyományőrző Ház babái egy hétvégére a szlovákiai Hárskút településen voltak kiállítva.
- Előkészítés alatt van a cseretáboroztatás kidolgozása a hárskúti és bogácsi gyerekek között.
- Az iskola energetikai fejlesztésére vonatkozó támogatási szerződés aláírásra került, jelenleg az
előkészítés fázisa zajlik.
- Folyamatban van a Fürdő bejárati épületének korszerűsítésére beadandó pályázat előkészítése,
illetve a napelempark létesítésének előkészítése.
- Elkészült az orvosi rendelő bővítésére vonatkozó terv.
- Megérkezet a 20. Borfesztiválra benyújtott pályázat támogató határozata, a Leader csoport
keretén belül 2,5 millió Ft-ot nyert az önkormányzat a rendezvény lebonyolítására.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta
Polgármester Asszony tájékoztatóját.
Csendesné Farkas Edit polgármester az alábbiak szerint tett javaslatot az ülés napirendjére:
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NAPIREND:
1.) Rendelet-tervezet a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
2.) Rendelet-tervezet az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértések hatályon
kívül helyezésére
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
3.) Rendelet-tervezet a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek
tisztántartásáról szóló rendelet módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
4.) Javaslat közterületek bérleti díjának újbóli megállapítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
5.) Adóslista megjelentetésének kezdeményezése
Előadó: Péter Zoltán alpolgármester
6.) Indítványok, javaslatok
6.1) Döntés a Bogács külterület 082/12/L hrsz-ú pince elidegenítéséhez kapcsolódó
elővásárlási jog gyakorlásáról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
6.2) Mucsonyi László beadványa
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendre tett javaslatot.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Rendelet-tervezet a szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló törvény értelmében a fenntartónak minden évben meg kell határoznia a személyes
gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját szolgáltatásonként. A szociális
étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás
különbözete. Az ellátást igénybevevő által fizetendő térítési díj összegét, azaz a személyi térítési díjat
konkrét összegben kell megállapítani, úgy hogy az nem haladhatja meg az intézményi térítési díjat. A
szociális étkeztetés intézményi térítési díjára tett javaslat 930 Ft/ellátási nap. A polgármester elmondta,
hogy a rendelet-tervezetet tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság, majd megkérte az elnököt, hogy
mondja el a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság a
szociális étkeztetés intézményi térítési díjának megállapítására vonatkozó rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja a testület felé.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és térítési díjakról szóló 3/2011.(IV.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról szóló
1993. évi III törvény 92.§-a alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és térítési díjakról
szóló 3/3011. (IV.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket
rendeli el:
1.§
(1) A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: a szociális étkeztetés intézményi
térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete: 930 Ft/ellátási
nap.
2. §
Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba, és 2012. június 2-án hatályát veszti.
2.) Rendelet-tervezet az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértések hatályon
kívül helyezésére
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy 2012. április 15-vel hatályba lépett a
szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény, mely szerint a
jövőben szabálysértési tényállásokat önkormányzati rendelet nem állapíthat meg. E törvény előírja,
hogy az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A polgármester elmondta, hogy a
rendelet-tervezetet tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, majd megkérte az elnököt, hogy
mondja el a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság az
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértések hatályon kívül helyezésére vonatkozó
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a testület felé.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértések hatályon kívül helyezésére
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tövény 254. § (2) bekezdése alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti:
a.) A kereskedelmi egységek Bogács község közigazgatási területén történő működéséről
rendelkező 9/1991. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 10, és 11 §-.a
b.) A közterületen történő szeszesital fogyasztásáról rendelkező 8/1994. (VI.17.) önkormányzati
rendelet 3.§-a,
c.) Piac-és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról szóló 4/2005.(II.25.)
önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése,
d.) A közterület használat szabályairól szóló 8/2005. (V.26.) önkormányzati rendelet 14.§-a,
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e.) A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek
tisztántartásának szabályairól szóló 13/2006. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 29. §-a,
f.) Az állattartás helyi szabályairól szóló 3/2009.(III.26.) önkormányzati rendelet 14. §-a.
2. §
Jelen rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba.
3.) Rendelet-tervezet a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek
tisztántartásáról szóló rendelet módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy 2011 decemberében elfogadott a testület egy
rendeletet, amelyben a települési hulladék közszolgáltatási díja került meghatározásra. Ezt a rendeletet
hatályon kívül kellet helyezni törvényi előírás miatt. 2012. április közepétől ismét módosult a törvényi
rendelkezés, és ezért szükséges újból módosítani a helyi rendeletünket. A polgármester elmondta,
hogy a rendelet-tervezetet tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, majd megkérte az elnököt,
hogy mondja el a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság a
települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról szóló
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet június 1-től elfogadásra javasolja a testület felé.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról szóló
rendelet módosításáról
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII törvény 23. § felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény
8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2006.(VIII.29.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: rendelet) módosítására a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 2. mellékletének (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja 2012. június 1-jétől – 2012. december 31-ig
terjedő időszakra:
Gyűjtőedény megnevezése:
60 l-es
80 l-es
110, 120 l-es
240 l-es
1 100 l-es
120 l-es, a szolgáltató jelzésével ellátott
műanyag zsák

Ürítési díj:
306 Ft/alkalom + ÁFA
334 Ft/alkalom + ÁFA
383 Ft/alkalom + ÁFA
740 Ft/alkalom + ÁFA
3.680Ft/alkalom+ÁFA
445 Ft/db + ÁFA
2.§

Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
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4.) Javaslat közterületek bérleti díjának újbóli megállapítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy felmérésre került a fürdő területén lévő
vendéglátóhelyek előtti bérbevett helyek nagysága, és a bérleti díjak mértéke a felmérést követően
egyes vállalkozóknál több mint háromszorosára is emelkedett volna. Többek között ezért is került sor
a közterületek bérleti díjának újbóli megállapítására. A polgármester elmondta, hogy a határozattervezetet tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi, illetve az Idegenforgalmi és Területfejlesztés Bizottság,
majd megkérte az elnököket, hogy mondják el a Bizottságok véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
megvizsgálta a határozati javaslatokat a közterületek bérleti díjának újbóli megállapítására és az „A”
változat elfogadását támogatja, illetve javasolja elfogadásra a testület felé.
Csetneki László az Idegenforgalmi és Területfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy
megtárgyalták a javaslatokat és szintén az „A” változat elfogadását javasolják.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2012.(V.31.) önkormányzati határozata
Tárgy: Javaslat közterületek bérleti díjának újbóli megállapítására
A Képviselő-testület a közterületek, valamint a Termálfürdő területén lévő kereskedelmi és
vendéglátó üzletek előtti területek után fizetendő bérleti díjat a következők szerint határozza meg:
Terület megnevezése

Bérleti díj mértéke szezonban
(máj. 16-szept.15.)

Bérleti díj mértéke szezonon
kívül

1.) Fürdő A pavilon

2.400.- Ft/m2/hó + ÁFA

1.200.- Ft/m2/hó + ÁFA

2.) Fürdő B pavilon

1.310.- Ft/m2/hó + ÁFA

655.- Ft/m2/hó + ÁFA

3.)Fürdő
A
és
B 1.500.- Ft/m2/hó + ÁFA
pavilonok előtti burkolt
terület

nincs fizetési kötelezettség

4.) Fürdő előtti pavilonok

820.- Ft/m2/hó + ÁFA

420.- Ft/m2/hó + ÁFA

5.) Cserépi úti pincesor

820.- Ft/m2/hó + ÁFA

420.- Ft/m2/hó az állandó
felépítményre

6.) Kotyogó kávézó terasza

350.- Ft/m2/hó + ÁFA

350.- Ft/m2/hó + ÁFA

A bérelt terület nagyságának meghatározása felméréssel történik. A bérleti díj
meghatározásának alapja a ténylegesen használt, elfoglalt terület m2-ben meghatározott teljes
nagysága, kivételek, leszámítások nélkül.
A 3.) pontban meghatározott bérleti díjak bérlőkkel történő közlésére és a beszedésre a
Bogácsi Thermálfürdő Kft. jogosult.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a határozat 5.) pontjában
megfogalmazottak szerint a közterület használat szabályairól szóló rendelet módosításának
testület elé terjesztésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
5.) Adóslista megjelentetésének kezdeményezése
Előadó: Péter Zoltán alpolgármester
Péter Zoltán alpolgármester elmondta, hogy Bogács Község Önkormányzatának jelentős, közel 30
millió Ft adó- és bérleti díj kintlévősége van. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az elmúlt időszakban
semmi javulás nem volt a fizetési kötelezettségek tekintetében. A jelentős kintlévőségnek
köszönhetően az önkormányzat finanszírozása egyre nehezebb, a kintlévőségek elmaradása miatt
meghiúsulhatnak feladatellátások, fejlesztések. Az alpolgármester elmondta, hogy a már több
településen működő gyakorlathoz hasonlóan kezdeményezi, hogy egy nyilvános adólista kerüljön
közzétételre. Ebben azon adósok neve szerepeljen, akik adótartozást halmoztak fel az elmúlt
időszakban. Minden adós előzetesen írásban tájékoztatást kap tartozásának összegéről, és arról, hogy
amennyiben nem tesz eleget fizetési kötelezettségének 30 napon belül, akkor tartozását nyilvánosságra
hozza az önkormányzat az általa működtetett honlapon egy nyilvános adóslistában. Az
előterjesztésben eredetileg 1.000 Ft összegű tartozás szerepelt, de a bizottsági egyeztetést követően
csak azon természetes és jogi személyek kerülnének fel a nyilvános listára, akiknek 10.000 Ft-nál
nagyobb összegű tartozásuk van, és ezt a felszólítás ellenére sem rendezik.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság
megtárgyalt az előterjesztést, jogosnak tartja az adóslista honlapon történő közzétételét és azt a testület
részére elfogadásra javasolja.
Csetneki Ernőné jegyző felhívta a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy az adózás rendjéről szóló
törvény szerint az önkormányzati adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában az
adótartozással rendelkező adózók nevét, címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10.
napot követően a helyben szokásos módon közzé teheti. A helyben szokásos mód az adatvédelmi
biztos szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája. A határozati javaslatban azonban az szerepel,
hogy a település honlapjára is kerüljön fel az adóslista, ezért elképzelhető, hogy emiatt törvényességi
észrevétel fog érkezi a Képviselő-testület felé. Kérte, hogy a Képviselő-testület ennek tudatában hozza
majd meg döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2012.(V.31.) önkormányzati határozata
Tárgy: Adóslista közzététele
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja egy nyilvános adóslista
létrehozását, melyen azon adósok neve szerepel, akik 10.000 Ft-nál nagyobb adótartozást
halmoztak fel.
2.) Az adósok nevét, lakcímét és tartozásának összegét az adósok tájékoztatást követően közzé
kell tenni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
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6.) Indítványok, javaslatok
6.1) Döntés a Bogács külterület 082/12/L hrsz-ú pince elidegenítéséhez kapcsolódó elővásárlási
jog gyakorlásáról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy eladó a Bogács külterületén található 082/12/L
hrsz-ú pince, ami közterületre nyílik, ezért az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A
Képviselő-testületnek abban kell állást foglalnia, hogy kíván –e élni az elővásárlási jogával. A
polgármester elmondta, hogy a napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, majd megkérte
az elnököt, hogy mondja el a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság a
határozati javaslat „A” változatát támogatja, mely szerint az önkormányzat elővásárlási jogával nem
kíván élni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2012.(V.31.) önkormányzati határozata
Tárgy: Döntés a Bogács külterület 082/12/L hrsz-ú pince elidegenítéséhez kapcsolódó elővásárlási
jog gyakorlásáról
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bogács külterület 082/12/L hrsz-ú pince
értékesítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
6.2) Mucsonyi László beadványa
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy Mucsonyi László második alkalommal kereste
meg a Képviselő-testületet, ugyanis méhészeti célra területet szeretett volna vásárolni az
önkormányzattól. A Képviselő-testület olyan határozatot hozott, hogy értékesíteni nem szeretne
területet, azonban tartósbérlet és földcsere kérdéséről hajlandó tárgyalni. Erről a testület döntését
követen írásban értesítettek kérelmezőt. Mucsonyi László csereként egy Irota településen található,
osztatlan közös tulajdonban lévő, használati joggal terhelt ingatlant ajánlott fel, amely az
önkormányzat részére nem elfogadható. A bérbeadás pedig nem megoldható a vele járó költségek –
sarok pontok kitűzetése – miatt. A polgármester elmondta, hogy az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság, majd megkérte az elnököt, hogy mondja el a Bizottság véleményét.
Dr. Képes Ildikó Anna a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Bizottság az
elmúlt időszakban már elutasított egy hasonló, területvásárlásra vonatkozó kérelmet. Az önkormányzat
bérbeadással kapcsolatban a terület felmérésére pénzt áldozni pedig nem szeretne. A Bizottság
álláspontja az, hogy a továbbiakban az önkormányzat se tartóbérletre, se cserére ne adjon lehetőséget.
Csendesné Farkas Edit polgármester szavazásra tette fel a következőt: a Mucsonyi László által
megjelölt földterületet az önkormányzat nem kívánja értékesíteni, a felmerülő költségek miatt nem
kívánja tartós bérletbe adni és nem fogadja el az Irota községben felajánlott fölcserét sem.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2012.(V.31.) önkormányzati határozata
Tárgy: Mucsonyi László bogácsi lakos kérelmének elutasítása
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja megváltoztatni 55/2012.
(IV.26.) önkormányzati határozatát, és továbbra is elutasítja Mucsonyi László Bogács,
Alkotmány u. 87. szám alatti lakosnak az önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti ingatlanok
megvásárlására irányuló kérelmét.
2.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem kívánja
tartós bérletbe sem adni –a sarok pontok kitűzetésének költsége miatt–, a tulajdonát képező, az
55/2012.(IV.26.) önkormányzati határozatban megjelölt ingatlanokat. A Képviselő-testület
nem tart igényt a kérelmező osztatlan közös tulajdonában álló, használati joggal terhelt, az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonjogának földcserével történő megszerzése
érdekében felajánlott, Irota községben lévő ingatlanra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Polgármester Asszony bezárta a nyilvános
ülést.
K.m.f.

Csetneki Ernőné
jegyző

Csendesné Farkas Edit
polgármester

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Csetneki László
települési képviselő

Kocsis István
települési képviselő
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