Községi Önkormányzat
Lövő
6-1/2018.

JEGYZŐKÖNYV

HATÁROZAT

NAPIREND

25/2018.(IV.18.)

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

26/2018.(IV.18.)

Takács Gábor József megválasztása
jegyzőkönyv hitelesítőnek

27/2018.(IV.18.)

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2017.évi beszámolójának elfogadása

28/2018.(IV.18.)

Rákóczi László intézményvezetői
megbízásának támogatása

29/2018.(IV.18.)

Óvodavezetői állásra pályázat kiírása

30/2018.(IV.18.)

Településrendezési terv módosítása

R EN D E L E T

NAPIREND

3/2018.(IV.25.)

Lövő község településkép védelméről

2

Községi Önkormányzat
Lövő
6-1/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018.április 18-án az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
nyílt üléséről.
Jelen vannak: Hollósi Gábor polgármester
Varga Tibor alpolgármester
Regényiné Demeter Mónika
Tischlerné Németh Noémi
Balics Kamill
Takács Gábor József képviselők
Lukács Antalné jegyző
Meghívottak: Lágler Júlia intézményvezető
Orbánné Hajas Hajnalka családsegítő
Hollósi Gábor: köszönti az ülésre meghívottakat és a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület tagjai közül 6 fő megjelent, igazoltan távolmaradt,1 fő,így az ülés
határozatképes,azt megnyitja.
Hollósi Gábor a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat fogadja el
a mai ülésén:
1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2017.évi munkájáról
2.)Lövő község településkép védelméről szóló rendeletének megalkotása
3.)Lövői Általános Iskola intézményvezetői állásának betöltésére beérkezett pályázat
véleményezése
4.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
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A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
25/2018.(IV.18.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő
2017.évi munkájáról
2.)Lövő község településkép védelméről szóló rendeletének
megalkotása
3.)Lövői Általános Iskola intézményvezetői állásának betöltésére
beérkezett pályázat véleményezése
4.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor: Lövő Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata
értelmében a jegyzőkönyvet egy képviselőnek is alá kell írni, javasolom, hogy a mai ülés
jegyzőkönyveit Takács Gábor József hitelesítse.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács
Gábor Józsefet választja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
26/2018.(IV.18.)határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Gábor Józsefet választja
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
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1.)Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2017.évi munkájáról
(írásos előterjesztés csatolva )

Lágler Júlia: röviden ismerteti a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2017.évi
beszámolóját.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy az intézményükben a felvehető létszám 6,5 fő,de
átlagosan 4 fővel látták el a 23 településen a feladataikat,a kollégák között a települések
felosztásra kerültek.1 családgondozó 25 családot láthat el,így megfelelő színvonalon tudták
biztosítani a jelentkező igényeket. Elmondja ,hogy problémát jelent az intézményüknél a
házi segítségnyújtási feladatok biztosítása melyet 17 településen látnak el. Jelenleg
2 gondozónőjük van egy 8 órás és egy 4 órás,ők 10 főt gondoznak,de az engedélyük
14 főre szól. Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy ennél a szolgálatnál még egy fő
felvételére szükség lenne,de a társulás ehhez nem járult hozzá év elején a költségvetésük
elfogadásakor. Indokoltnak tartja a társulás mielőbbi összehívását,annak érdekében,hogy a
felmerülő igényeket ki tudják majd elégíteni.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: javasolja a házi segítségnyújtással kapcsolatos probléma megtárgyalása végett
a társulás mielőbbi összehívását.
Orbánné Hajas Hajnalka: 13 családdal volt az előző évben kapcsolatunk,főleg információnyújtásban és ügyintézés segítésében vettünk részt.1 családnál alapellátás keretében
ideiglenes hatályú elhelyezésre került sor. Két esetben bántalmazás miatt folyt eljárás,ebből
egyik lelki bántalmazás volt,itt a kiskorú más településre került elhelyezésre.
A másik bántalmazást a szülő jelezte, de mint utólag kiderült ez nem volt valós bejelentés.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor :megköszöni a szolgálat munkatársainak lelkiismeretes munkáját,további sok
energiát és kitartást kíván a munkájukhoz.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, Lövő intézmény 2017.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.

5

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
27/2018.(IV.18. )határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő intézmény
2017.évi szakmai beszámolóját az előterjesztésben foglalt
tartalommal elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

2.)Lövő község településkép védelméről szóló rendeletének megalkotása
Lukácsné: Ismerteti a község településkép védelméről szóló rendelet-tervezetet a
jelenlévőknek.
Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )

A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 3/2018.(IV.25.) önkormányzati rendeletét Lövő község
településkép védelméről.
( rendelet csatolva )

3.)Lövői Általános Iskola intézményvezetői állásának betöltésére beérkezett pályázat
véleményezése
Lukácsné: ismerteti a Soproni Tankerület Központ megkeresését a képviselőknek.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény ( továbbiakban: Nkt.) 83.§
egyes rendelkezései az intézményvezetői kinevezés eljárásrendjét az alábbiak
szerint szabályozzák:
A fenntartó
a.)a köznevelési intézmény megszűntetésével,
b.) átszervezésével,
c.) feladatnak megváltoztatásával,
d.) nevének megállapításával,
e.)vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy
véleményének kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.
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A fenntartónak a döntése előtt ki kell kérni a vagyonkezelésben levő ingatlan tulajdonos
önkormányzatának véleményét. Mivel a lövői ingatlan nagyobb részben Lövő Község
Önkormányzatának tulajdona, ezért kereste meg a Soproni Tankerületi Központ az
önkormányzatot.
A Lövői Általános Iskola igazgatójának Rákóczi Lászlónak a vezetői megbízása
2018.augusztus 15-én lejár, ezért pályázatot írtak ki ennek betöltésére.
A pályázati határidő lejártáig 1 személy Rákóczi László nyújtott be pályázatot.
Ismerteti a pályázatot a jelenlévőknek.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor : közel 20 éve látja el az igazgató feladatokat Rákóczi László, munkájával
kapcsolatosan kifogás nem merült fel,ezért javaslom a képviselő-testületnek támogassa
vezetői megbízását.
Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011.évi CXC.törvény 83.§ (3) és (4) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a Lövői Általános
Iskola igazgatójának, Rákóczi Lászlónak vezetői megbízását támogatja.
Határidő: 2018.május 9.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
28/2018.(IV.18.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 83.§ (3) és (4) bekezdése alapján nyilatkozik,
hogy a Lövői Általános Iskola igazgatójának, Rákóczi Lászlónak vezetői megbízását
támogatja.
Határidő: 2018.május 9.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

4.)Egyéb feladatok
Lukácsné: Regényiné Demeter Mónika óvodavezetői megbízatása 2018.július 31-el lejár.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a Kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelkezései alapján ismételten pályázatot kell ki írni a
magasabb vezetői állás betöltésére . Ismerteti a pályázati kiírást a jelenlévőknek.
A napirendhez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet Lövői Napsugár Óvoda
és Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01. – 2023.07.31. szól.
A munkavégzés helye: 9461. Lövő, Fő utca 180. (Győr-Moson-Sopron megye)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése,
irányítása, ellenőrzése, a munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézményi munka szakszerű,
gazdaságos, törvényes biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt.
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus
munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
Nyilatkozat, hogy a Kjt. 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Pályázó szakmai életrajza,
Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel, valamint vezetési program,
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy
a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól való eltiltás alatt,
A pályázó nyilatkozata arról, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
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A pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati
anyagát megismerhetik,
Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
A pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt
Képviselő-testületi ülés tartására.
A pályázatot 2 példányban kérjük mellékelni.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: óvodában szerzett vezetői gyakorlat.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ 99/533-552 telefonszámon kérhető.
A pályázatok benyújtásának módja és helye:
•
•

A pályázatot postai úton vagy személyesen Lövő község polgármesterének címezve, a
9461.Lövő,Fő utca 181. címre kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Óvodavezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat a 2018. július 31-ig, Képviselő-testületi hatáskörben kerül elbírálásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Oktatási és Kulturális Közlöny
Lövő község honlapja - www.lovo.hu

A jelenlévők a pályázat kiírásával egyet értettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
29/2018.(IV.18)határozat: Lövő község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot
hirdet Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) beosztás
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
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A határozat folytatása:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.01. – 2023.07.31. szól.
A munkavégzés helye: 9461. Lövő, Fő utca 180. (Győr-Moson-Sopron megye)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése,
irányítása, ellenőrzése, a munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézményi munka szakszerű,
gazdaságos, törvényes biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Kjt.
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus
munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
Nyilatkozat, hogy a Kjt. 41.§ (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Pályázó szakmai életrajza,
Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel, valamint vezetési program,
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy
a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól való eltiltás alatt,
A pályázó nyilatkozata arról, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
A pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati
anyagát megismerhetik,
Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
A pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó zárt
Képviselő-testületi ülés tartására.
A pályázatot 2 példányban kérjük mellékelni.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: óvodában szerzett vezetői gyakorlat.
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A határozat folytatása:
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ 99/533-552 telefonszámon kérhető.
A pályázatok benyújtásának módja és helye:
•
•

A pályázatot postai úton vagy személyesen Lövő község polgármesterének címezve, a
9461.Lövő,Fő utca 181. címre kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Óvodavezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat a 2018. július 31-ig, Képviselő-testületi hatáskörben kerül elbírálásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Oktatási és Kulturális Közlöny
Lövő község honlapja - www.lovo.hu

Lukácsné: önkormányzatunkhoz a településrendezési terv módosítására két lakossági kérelem
érkezett. Az egyik személy a temetővel szembeni területen a 482 hrsz-en építkezni szeretne,
a tervben parkoló jelzés szerepel az ingatlanán,mely akadálya az építésnek.
A másik területen 1247 hrsz-en a településrendezési tervben útszélesítést terveztek,ezért
építési tilalmat jegyeztek az ingatlanra,itt szintén építkezést tervez a tulajdonos.
A fentiekre tekintettel a tervet módosítani szükséges,melynek elkészítésére az Akcióterv
Mérnöki Iroda Kft-t javaslom felkérni.
Hozzászólás:
Hollósi Gábor: a lakosokat az építkezésben mindenképpen támogatnunk kell,így javaslom
a terv módosításának költségét az önkormányzat vállalja,és a Kft-t bízzuk meg ennek
elkészítésével.
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Hollósi Gábor az alábbi határozati javaslatot teszi:
Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági kérelmeknek helyt adva a
hatályos településrendezési eszközök módosítását kezdeményezi.
A rendezés célja és hatása:
A képviselő-testület kezdeményezi:
1.) a lövői 482 hrsz ingatlan közlekedési terület parkoló helyett falusias lakóterületbe
sorolását.
2) a lövői 1247 hrsz telek közlekedési terület bővítés helyett lakóterületbe való sorolását, a
Sport utca kialakult szabályozásának megtartását. A lövői 1247 hrsz ingatlan északi
telekhatárán az előkert méretét kezdeményezi 0 m-ben megadni.
3.)A település eltekint a 2/2015.(I.11.)Korm. rendeletben rögzített felhatalmazása alapján
a környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítésétől.
4.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény és a
314/2012.(XI.8.)Korm. rendelet előírásainak megfelelően,a fent leírtak figyelembevételével
a településrendezési terv módosítását a képviselő-testület az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft-nél
megrendeli. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére és
a partnerségi egyeztetés és az eljárás lefolytatására.
5.)A rendezési terv módosításának teljes költségét az önkormányzat viseli.
Határidő: 2018.október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyet értettek.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
30/2018.(IV.18.) határozat: Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági
kérelmeknek helyt adva a hatályos településrendezési eszközök módosítását kezdeményezi.
A rendezés célja és hatása:
A képviselő-testület kezdeményezi:
1.) a lövői 482 hrsz ingatlan közlekedési terület parkoló helyett falusias lakóterületbe
sorolását.
2) a lövői 1247 hrsz telek közlekedési terület bővítés helyett lakóterületbe való sorolását, a
Sport utca kialakult szabályozásának megtartását. A lövői 1247 hrsz ingatlan északi
telekhatárán az előkert méretét kezdeményezi 0 m-ben megadni.
3.)A település eltekint a 2/2015.(I.11.)Korm. rendeletben rögzített felhatalmazása alapján
a környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítésétől.
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A határozat folytatása:

4.) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény és a
314/2012.(XI.8.)Korm. rendelet előírásainak megfelelően,a fent leírtak figyelembevételével
a településrendezési terv módosítását a képviselő-testület az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft-nél
megrendeli. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a tervezési szerződés megkötésére és
a partnerségi egyeztetés és az eljárás lefolytatására.
5.)A rendezési terv módosításának teljes költségét az önkormányzat viseli.
Határidő: 2018.október 31.
Felelős: Hollósi Gábor polgármester

Hollósi Gábor: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a lomtalanítást 2018.augusztus
24-25-re tervezi az iskola udvarán, ugyan úgy mint tavaly,de erről a szolgáltatóval még
egyeztetni kell az időpontot.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a Lövői Napocska Családi Bölcsődében
2018.szeptember 1-től várhatóan a gondozási díj eltörlésre kerülő,annak érdekében,hogy
minél több gyermek számára elérhetővé tegyük a bölcsődét.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról,hogy a 2018.május 18-án a Soproni Katasztrófavédelmi
Kirendeltség polgári védelmi gyakorlatot tart a településen,melyen a helyi polgári védelmi
szervezet tagjainak részt kell venni,de a tűzoltó egyesület tagjainak segítségére is számít
ennek lebonyolításához. Jelenleg egyeztetés alatt áll hol és milyen feladatot végeznek majd
a gyakorlaton.
-Elmondja, hogy a falunap 2018.július 20-22-én kerül megrendezésre.
-Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a hegyi út felújítási munkáit a kivitelező várhatóan
2018.május hónapban kezdi meg.

Bejelentés:
Takács Gábor József: a Közútkezelő (Kpm) a 84-es főút mentén a 93-as kilométerkőnél a
korábbi meglévő hidat felszedte,ezért a helyi gazdák nehezen tudják megközelíteni a
földjeiket. A földművelő gazdák részéről igény lenne a korábbi híd visszaállításra, ezért
kérem szíveskedjenek ez ügyben a Közútkezelőt megkeresni.
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