Jegyzőkönyv
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 16-án
megtartott soros üléséről.
Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme
Jelen vannak: Czédly Gyula polgármester, valamint
Korom Károlyné, Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Dr. Kotró László,
Erdei Lászlóné, Gál Albertné, Guttyán Edina, Kovács Gyula, Kozák
Ferencné, Németh Lajos és Varga Márta képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent:
Szabó István az önkormányzat jegyzője
Czinege László Tmiklós Rendőrkapitányság vezetője
Bokor László rendőr százados Tmiklós Rendőrkapitányság részéről
Bene Judit rendőr törzszászlós - Kengyel község 2.körzeti megbízottja
Hajnal László a helyi Polgárőr Egyesület Elnöke
Rimóczi Jánosné a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa

Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi
tag közül mindenki megjelent /100 %/ az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére a munkaterv, illetve a meghívó alapján.
A Képviselő-testület a napirendekre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy interpellációs kérdéseiket mondják el.
Kozák Ferencné:
- Az elmúlt héten a Bagimajori felújított iskolában volt a környező települések
óvónőivel találkozó, mely nagyon jól sikerült. Megragadja az alkalmat és
megköszöni az Önkormányzat részéről kapott segítséget, valamint a
Kunkorgó Néptánc együttes közreműködését.
Varga Márta:
- Köszönetét fejezi ki a polgármester úr, valamint az Önkormányzat által nyújtott
segítségért, hogy rugalmasan szét tudták osztani a katolikus egyház
ajándékát.
- Sok embertől panasz hangzott el a kengyeli gyógyszertár üzemeltetésével
kapcsolatban. Sok esetben nem lehet megkapni alapvető gyógyszereket,
többek között antibiotikumokról is szó van. Rendszeresen előfordul, hogy
hosszas várakozás után a beteg fizet a leadott vények alapján, és utána
közlik vele, hogy a hiányzó gyógyszerért másnap menjen vissza.
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Boróczki Mihály:
- Szeretné megtudni jegyző úr véleményét, hogy a Kossuth- és Szabadság út
sarkán már eddig több üzemeltető által működtetett helyiségben jelenleg mi a
helyzet. Igen nagy zajjal elindult a discó, különböző helyekről ingyen
buszokkal szállítják a vendégeket. Mennyire szükséges Kengyelnek még egy
ilyen intézmény üzemeltetése?
Bekker Gábor:
- Kérdése, hogy a járdaépítés, felújítás mikorra várható?
Kovács Gyula:
- Örömmel tapasztalja, hogy megindult a közmunka program.
- A szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban érdeklődik,
megnyerte a Képviselő-testület a pályázatot?

valóban

Németh Lajos:
- A gépállomás épületével kapcsolatban már felvetette, hogy ott előbb-utóbb
probléma lesz. Szintén érdeklődik, hogy mi lesz a sorsa az építményeknek,
véleménye szerint nem szabad fenntartani ebben az állapotban. Javasolja,
hogy a Képviselő-testület vagy találjon az épületnek megfelelő funkciót, vagy
el kell bontatni.
Guttyán Edina:
- Sajnos azt tapasztalja, hogy tovább színesedik a hulladéklerakó hely, még a
mai napig is oda hordják a lakosok a szemetet. Mit lehet tenni annak
érdekében, hogy ez egyszer- és mindenkor lezáruljon.
Több interpellációs kérdés nem hangzott el, a polgármester bejelenti, hogy a
felmerült kérdések megválaszolására a napirendek megtárgyalása után kerül sor.
Czédly Gyula polgármester tájékoztatja a testületet a legutóbbi ülést követően tett
fontosabb eseményekről az alábbiak szerint:
-

-

Három alkalommal Törökszentmiklóson kistérségi ülésen vett részt.
Egy alkalommal a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságra megbeszélésre
volt hivatalos.
Az elmúlt ülés óta Törökszentmiklóson Víz- csatorna ülésen vett részt.
Nagyon jól sikerült Bagimajorban az óvoda pedagógusok találkozója, melyen
35 fő vett részt. A szekció ülés témája: „engedjétek hogy szeressünk
BENNETEKET”. Úgy véli, lehet büszkélkedni azzal, hogy a kengyeli óvoda is
részt vehetett ebben a programban, gratulál a vezetőnek és a munkatársainak
egyaránt.
Valóban érdemes megnézni a felújított épületet, melyben jelenleg a volt
kengyeli lakos Krenák Lajos festőművész tárlata található, aki most ebbe az
épületbe készíti festményeit.
Mai napon a Megyei Rendőrkapitányságon vett részt ülésen.
Elkezdődött az „Út a munkához” program településünkön is. Az irányítással és
a munkához való hozzászokással van még probléma. Bízik benne, hogy lesz
eredménye, és látszata is ennek a programnak.
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-

Szennyvíz csatorna beruházással kapcsolatban tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy az előkészítő munkákra /kiviteli tervek, közbeszerzési
pályázat, stb/ nyert községünk csaknem 43 millió Ft-ot Tiszatenyővel
közösen. Megkezdődnek a megbeszélések, tárgyalások a tervezőkkel. Bízik
abban, hogy a csatornázás befejeztével az utak állapota is rendbe lesznek.

Ezután a polgármester javasolja a testületnek, hogy szóbeli tájékoztatóját fogadják el
az írásban kiadott, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatóval
együtt. Ugyancsak javasolja elfogadásra az Egészségügyi és Szociális Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló írásos tájékoztatót.
A Képviselő-testület a tájékoztatókat vita nélkül, egyhangúlag elfogadta.
I.NAPIREND:
A közrend-közbiztonság
kiegészítés hangzott el.

helyzetéről szóló

beszámolóhoz az alábbi

szóbeli

Czinege László rendőr alezredes úr tisztelettel üdvözli a testület tagjait, és mivel
kinevezése óta nem volt alkalma megismerkednie Kengyel Község Képviselőtestületével, ennek külön örül. Bemutatkozása után elmondja, a beszámolóval
kapcsolatosan úgy gondolja az elég alapos, és részletes. Arra törekednek, hogy
ezen a településen is minél nagyobb létszámban és több alkalommal meg tudjanak
jelenni. Fontosnak tartja, hogy a rendőr kollegák azon a területen tartsanak
szolgálatot ahol a beosztásuk szól, valamint minél több alkalommal kint legyenek az
utcán, hogy a lakosság megismerje Őket. Fontos, hogy a lakosság segítse a
rendőrség munkáját, a hatékony együttműködés érdekében. Ezután kéri a testületi
tagokat tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket.
Czédly Gyula polgármester elmondja, testületi üléseken számtalanszor felvetődött
utcákon parkoló nagy teherautókkal, kamionokkal kapcsolatban az intézkedéseket
megtette, amennyiben vissza érkeznek a tértivények, az ügy át lesz adva a
Rendőrkapitányságnak, s a további intézkedés az Ő hatáskörük lesz.
Ezután kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket tegyék
meg.
Kérdések, hozzászólások:
Varga Márta
Elmondja, a beszámoló nagyon korrekt. A vagyon elleni bűncselekményeknél az
emelkedést nagyon soknak tartja. Ez azt mutatja, hogy még több rendőri és polgárőri
jelenlétre lenne szükség.
Martfű és Törökszentmiklós közötti útszakaszon 20 tonnás súlykorlátozás van, ennek
ellenére soha nem látott senkit megállítani. Tmiklós és Tiszatenyő között az új úton is
van már kátyú, továbbra is borzalmas sebességgel, megterhelve közlekednek a
teher járművek, kamionok. Véleménye szerint nem szabad ezt továbbra is engedni.
Kozák Ferencné
A beszámolót nagyon jónak tartja. Örül annak, hogy valóban Kengyelről szól.
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Kérdése a Kossuth úttal kapcsolatos, ahol a sebességgel is gond van, gyorsan
közlekednek a járművek, illetve sok a parkoló kamion. Sok kisgyerek közlekedik
kerékpárral, az út teljesen balesetveszélyes. Van-e lehetőség sebesség korlátozásra,
illetve megakadályozásra.
Boróczki Mihály
A bűnesetek számának növekedésével kapcsolatban elmondja, valóban egyre
nagyobb számban jelennek meg a lopások, lakás feltörések főként lakatlan
ingatlanokba, melyet saját maga is tapasztalt. Véleménye szerint a rendőrség csak
akkor tudna javítani ezen a tendencián, ha valamilyen módon oktatásokat tartana, az
általános iskolában biztosan lenne erre fogadó készség.
A nagy járművekkel kapcsolatban elmondja, hogy a Gesztenyés kocsma környékén
is gondok vannak a parkolással, a közlekedéssel. Jó lenne erre a szakaszra is oda
figyelni, ellenőrizni.
Úgy véli, hogy a rendőrség és a lakosság közti kontaktus kialakítását, a rendőrség
egykori szigorának visszaállítását kellene szorgalmazni.
Kovács Gyula
Községünkben is zavarják a lakosságot a bravúrosan száguldó motorosok,
quadosok, szinte már félelmetes a lakásban is hallani a motorkerékpárok őrületes
hangját. Mit lehetne ellenük tenni?
Következő kérdése, hogy amennyiben politikai ügyek miatt is el kell vezényelni
rendőröket, ilyenkor is biztonságban eltudja a Törökszentmiklósi Kapitányság a
környék lakosságát csökkentett erővel látni?
Németh Lajos
Kéri, ha van rá lehetőség a Rendőrkapitányság részéről jó lenne írásos tájékoztatást,
hírlevelet kapni legalább kéthavonta, amit a helyi újságban meg lehetne jelentetni.
A fel tett kérdésekre, hozzászólásokra Czinege László kapitány úr adott kielégítő
válaszokat, melyet a felszólalók és a Képviselő-testület egyöntetűen elfogadtak.
Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva Kapitány úrtól tisztelettel kéri,
ha alkalom van rá, felügyeljék, főként hétvégén a települést. A beszámoló jelentést
életszerűnek, tényszerűnek tartja, melyet a maga részéről elfogad, és elfogadásra
javasolja.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
15/2009./IV.16./számú önk.

Határozat

A község közrend, közbiztonságának helyzetéről
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az
1994. évi XXXIV. tv. 8. §. /4/ bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva – elfogadja a Törökszentmiklósi
Rendőrkapitányság beszámolóját a község közrend,
közbiztonságának helyzetéről.
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II.NAPIREND:
A Polgárőr Egyesület munkájáról szóló tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítés nem
hangzott el.
Czédly Gyula polgármester kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket tegyék meg.
Kérdés nem hangzott el.
Hozzászólások:
Varga Márta
Megköszöni a polgárőröknek az eddig végzett társadalmi munkájukat. Tudja hogy
nagyon nehéz, de ennek ellenére szeretné, ha még többet lehetne látni a
polgárőröket az utcán szolgálatban.
Boróczki Mihály:
A közbiztonsággal kapcsolatban két részre osztaná a bűnelkövetőket: helyi és az
utazó elkövetők. Jó lenne, ha a polgárőrök az idegen gépjárművek rendszámtábláját
felírnák, hogy az esetleges problémák alkalmával elő lehessen azokat venni.
Hajnal László
Elmondja, sajnos az elmúlt évben ki kellett egy főt zárni az egyesületből, de úgy néz
ki az idén szintén van egy fő akinek a kizárását kell alkalmazni. A felvett tagokkal
kapcsolatban örömmel jelenti be, hogy Bekker képviselő úr is tagja az egyesületnek,
akivel meg vannak elégedve.
Az egyesület tagjai szolgálati idejüket – mivel nappal többen is dolgoznak – az esti
órákban teljesítik, szabad idejükben amit fel tudnak áldozni.
Az idegen gépjárművekkel kapcsolatban elmondja, hogy most is úgy van, illetve
eddig is jegyezték a gyanús gépjárművek rendszámát, valamint ilyen esetekben
tettek is bejelentést a rendőrkapitányság felé.
Czédly Gyula polgármester a napirendet összefoglalva elmondja, a polgárőrök
minden területen jogkörükhöz és lehetőségükhöz képest aktívan közreműködnek,
munkájukért elismerés jár.
Javasolja ezután a testületnek a Polgárőrség tájékoztatójának elfogadását, melyet
szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
16/2009./IV.16./számú önk.

Határozat

A Polgárőr Egyesület munkájáról
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
Polgárőr Egyesület munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja,
egyben eddigi tevékenységükért elismerését és köszönetét fejezi
ki.
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III.NAPIREND:
Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló előterjesztéshez az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el.
Németh Lajos:
Kengyel Község Képviselő testületének Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottsága az
Önkormányzat 2008. évi zárszámadására készült rendelet-tervezetét az írásos
előterjesztés szerint elfogadja, a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy az előterjesztéssel
kérdéseiket, véleményüket mondják el.

kapcsolatos

Kérdés nem hangzott el.
Hozzászóltak: Varga Márta, Bekker Gábor képviselők.
Czédly Gyula polgármester ezután szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2008. évi
zárszámadásáról szóló előterjesztést, melyet az írásban megküldött rendelettervezettel elfogadásra javasol.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül
önkormányzati rendeletet alkotta:

a következő

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6/2009. (IV. 20.)
önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2008.évi zárszámadására
1.§.
Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi
zárszámadását a könyvvizsgáló jelentésével együtt 481200 e Ft bevétellel és 481484
e Ft kiadással hagyja jóvá az 1. számú melléklet szerint.
/1/ Kiadásokon belül:
- Személyi juttatások
- Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség
- Dologi kiadások
- Egyéb folyó kiadások
- Pénzeszköz átadás egyéb támogatás
- Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
- Részvények és részesedések vásárlása
- Finanszírozási kiadások

209943 e Ft
67436 e Ft
74091 e Ft
5907 e Ft
82869 e Ft
622 e Ft
1823 e Ft
- 493 e Ft

/2/ Működési célú bevételek és kiadások 2008. évi mérlegét a 2. számú
melléklet szerint fogadja el.
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/3/ A felhalmozási célú bevételek és kiadások 2008. évi mérlegét a 3. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
/4/ A költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak 2008. évi teljesítését szakfeladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet szerint fogadja el.
/5/ Az Igazgatási tevékenység 2008. évi működési kiadásainak
teljesítését
93509 e Ft-tal
Ebből: - Személyi juttatások
56354 e Ft
- Munkaadót terhelő járulékok 16353 e Ft
- Dologi kiadások
15825 e Ft
- folyó kiadások
4977 e Ft
fogadja el az 5. számú melléklet szerint.
/6/ A felújítási kiadások 2008 évi teljesítését 34688 e Ft összegben hagyja
jóvá a 6. számú melléklet szerint.
/7/ A beruházási kiadások 2008. évi teljesítését 4598 e Ft összegben a
7. számú melléklet szerint fogadja el.
2.§.
Az Önkormányzat 2008. évi helyesbített pénzmaradványát -15513 e Ft
negatív összeggel hagyja jóvá a 8/b számú melléklet szerint.
Ebből:
költségvetési befizetési kötelezettség
753 e Ft

3.§.
Az Önkormányzat 2008 december 31-i állapot szerinti eszközeinek és
forrásainak összegét 482042 e Ft-ban állapítja meg a 8. számú melléklet
szerint.
Az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti forgalomképtelen
ingatlan leltárát a 9. számú, a korlátozottan forgalomképes ingatlan leltárát a
9/a, a forgalomképes ingatlan leltárát a 9/b mellékletek szerint fogadja el.

4.§.
A 2008. évben nyújtott közvetett támogatásokat 2687 e Ft összegben hagyja
jóvá a 10. számú melléklet szerint.

5.§.
Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. évi engedélyezett és
ténylegesen betöltött létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint fogadja el.
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6.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján 2009. április 20.-án lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a 2/2009./III.02./, a 9/2008./IX.01./, a 6/2008./V.15./
önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2008./II.18./ önkormányzati rendelet
– az önkormányzat 2008. évi költségvetésére- hatályát veszti.
K e n g y e l, 2009. április 16.

/: Czédly Gyula :/
polgármester

/:Szabó István :/
jegyző

IV.NAPIREND:
Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok
2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtására vonatkozó előterjesztéshez az
alábbi szóbeli kiegészítés hangzott el:
Németh Lajos:
Kengyel Község Képviselő testületének Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta az írásos előterjesztést, melyet Képviselő-testületnek elfogadásra
javasol.
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy az előterjesztéssel
kérdéseiket, véleményüket mondják el.

kapcsolatos

Kérdéseket tett fel Kovács Gyula képviselő.
A kérdésekre Rimóczi Jánosné pénzügyi csoport vezető adott választ, melyet a
kérdést feltevő és a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadtak.
Hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester javasolja a testületnek az előterjesztés elfogadását,
melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:

17/2009./IV.16./ számú önk.

Határozat

az önhibájukon kívül, hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok
2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
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A)

Kengyel Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 17. §. (1) bekezdése és 6.
számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő települési önkormányzatok támogatására.

B)

Kengyel Község Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.

Az önkormányzat lakosság száma 2008. január 1-én 1000 fő
feletti.

II.

Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményeket
tart fenn.

III.

Az önkormányzat lakosság száma 2008. január 1-én 1500 fő
feletti.

IV.

Az önkormányzat a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben részt
vesz
a
többcélú
kistérségi
társulás
közoktatási
feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások
támogatása jogcímén igénybevételéhez vállalt – 2008. évi
költségvetési törvény. 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok
2.1-2.2. pontjában meghatározott – kapacitás – kihasználtsági
feltételeknek megfelel.
Az önkormányzat a 2009/2010. nevelési-, illetve tanévben részt
vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásban,
és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím
igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény. 8. melléklet
IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1-2.2. pontjában meghatározott kapacitás- kihasználtsági feltételeknek megfelel.

V.

Az önkormányzat a vállalkozók kommunális adója, iparűzési adó,
magánszemélyek kommunális adója, helyi adók bevezetéséről
döntött
és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a
gazdálkodás során realizál.

VI.

Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadására vonatkozóan az
Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

V. NAPIREND:
A 2009. évi közbeszerzési terv jóváhagyására vonatkozó előterjesztéshez az alábbi
szóbeli kiegészítés hangzott el.
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Németh Lajos:
Elmondja, hogy a Képviselő testület Pénzügyi- Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta az írásos előterjesztést, melyet a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Czédly Gyula polgármester ezután kéri, hogy az előterjesztéssel
kérdéseiket, véleményüket mondják el.

kapcsolatos

Kérdést tett fel: Varga Márta és Kovács Gyula képviselők.
A kérdésekre Szabó István jegyző adott választ, melyet a kérdést feltevők és a
Képviselő-testület egyöntetűen elfogadott.
Hozzászólás nem hangzott el.
Czédly Gyula polgármester javasolja a testületnek az előterjesztés elfogadását,
melyet szavazásra bocsát.
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
18/2009./IV.16./ számú önk.

Határozat

2009. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról
Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi
közbeszerzési tervét - a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX sz. törvény 5. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva - a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Ezután az interpellációs kérdésekre Czédly Gyula polgármester és Szabó István
jegyző adott választ az alábbiak szerint:
Czédly Gyula: elmondja, hogy volt olyan interpellációs kérdés, mely a két ülés
közötti tájékoztatóban a kérdést feltevő választ kapott.
-

Május 5-től folytatódik a járdák felújítása, javítása
A gépállomással kapcsolatban elmondja, valóban dönteni kell. Ehhez statikai
műszaki szakvéleményt kell beszerezni.
A hulladéklerakó hely megszüntetésével kapcsolatban elmondja, nagy
figyelmet fordít rá a Polgármesteri Hivatal, tetten érés is volt már, de sajnos
állandó felügyeletet igényelne a megakadályozás. Jelenleg közhasznú
munkások is vannak rá állítva, illetőleg a járda építések befejezése után
markoló géppel el lesznek a környéken lévő szemetek tüntetve. Sajnos a
rekultiváció még mindig nem rendeződött le.
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Szabó István:
- A jövő héten beszélni fog a gyógyszertár üzemeltetőjével.
- A discóval kapcsolatban elmondja, egy Tiszatenyő-i vállalkozó kereste fel a
Hivatalt, miszerint a Kossuth u. 79. sz. alatti épületet bérelni kívánja, és
szórakoztató egységet szeretne üzemeltetni. Tájékoztatást kapott, hogy
abban a helyiségben csak melegkonyhás üzemeltetésre van lehetősége. A
működési engedélyhez szükséges nyomtatványokat elvitte, melyet nem hozott
még vissza. Egy alkalommal zártkörű rendezvényt jelentett be, melyre
megkapta az engedélyt azzal a feltétellel, hogy nem zavarhatják a
szomszédok nyugalmát.
Ennek ellenére panasz érkezett a hangos
rendezvény miatt, s közben az internetes elérhetősége ki volt függesztve az
épület bejáratánál „csak két hetente szombaton” belépődíjjal discó! Levélben
kapott tájékoztatást a szervező, hogy nem rendezhet semmilyen rendezvényt,
mert már az első alkalommal panasz érkezett a nagy zaj, és a környéken
eldobált üvegek, szemetek miatt. Ezzel egyidőben a rendőrkapitányság –
személy szerint Bokor urat is tájékoztattuk, hogy abban az épületben nincs
engedélyezve rendezvény. A rendőrség minden hétvégén figyelemmel kíséri a
rendezvény tartását. Amennyiben vállalkozása megkapja a melegkonyhás
egység üzemeltetésére, a zenés rendezvényekre az engedélyt, akkor majd
nem lesz akadálya a discó rendezésének.

Czédly Gyula polgármester kéri, hogy az interpellációs kérdésekre adott válaszokat
fogadják el.
A Képviselő-testület az interpellációs kérdésekre adott válaszokat vita nélkül
egyhangúlag elfogadta.
Mivel több napirend nincs a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést
berekeszti.
Kmf.

/:Czédly Gyula :/
polgármester

/: Szabó István :/
jegyző

