EGYHÁZASRÁDÓC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
2013. október 1-én megtartott rendes nyilvános ülésről

9/2013. (X. 1.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított cím, valamint díjak
adományozásának rendjéről szóló 3/2008. (II. 13.) Önkormányzati Rendelet módosítása

52/2013.(X. 1.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc, Dózsa Gy. utca forgalmi rendje
53/2013. (X.1.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Díszpolgári cím adományozásával egyetértés
54/2013. (X.1.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Szolgálatáért díj adományozásával egyetértés
55/2013. (X.1.) Képviselő-testületi határozat
Polgármesteri Elismerő Oklevél adományozásával egyetértés
56/2013. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóci 265 hrsz-ú területből 332 m2 értékesítése
57/2013. (X.1.) Képviselő-testületi határozat
Kleberslber Intézményfenntartó Központ Körmendi Tagintézménye Tanácsába tag delegálása
58/2013. (X.1.) Képviselő-testületi határozat
Bursa Hungarica 2014. évi pályázati fordulójához csatlakozás

59/2013. (X.1.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc, Kossuth u. 78. sz. alatti önkormányzati lakás bérbeadása
60/2013. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat
Bálint László Egyházasrádóc, Bartók B. u. 11. sz. alatti lakos beadványának megtárgyalása
61/2013. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat
Mezőőri járulékkal kapcsolatos döntés

JEGYZŐKÖNYV
Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 1-én megtartott
rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc
Az ülésen jelen vannak: Sőre Zoltán polgármester, Nagy Sándor alpolgármester, Racker
Mátyás, Kovácsné Bazsó Katalin, Bali László, Szvoboda Tamás,
Tóth Szilárd képviselők.
Dr. Takács Ervin jegyző
Derks Wilhelmus Josephus mezőgazdasági vállalkozó, Tóth József Rádóci Agrár Kft.
képviseletében.

Sőre Zoltán polgármester üdvözli a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a
jelenléti ív alapján, hogy a 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van. A képviselő-testületi
ülés határozatképes, azt megnyitja.
Üdvözli a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent vállalkozókat és tájékoztatja a
testületet arról, hogy a Dózsa György utcával kapcsolatosan szeretnék a képviselőknek
személyesen is elmondani álláspontjukat.
Polgármester javasolja a képviselő-testületnek a Meghívóban kiküldött napirend elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
napirendet elfogadja:

Napirend
1./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által alapított cím,
valamint díjak, elismerések adományozásának rendjéről szóló 3/2008. (II. 13.) sz. r.
módosítása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
2./ Kitüntető címek adományozásáról döntés
Előadó. Sőre Zoltán polgármester
3./ Egyházasrádóc 265 hrsz-ú terület (sároslaki temető) megosztása és a megosztott területrész
értékesítése.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
4./ Egyebek
Polgármester javasolja, hogy a napirendi pontok sorrendjében változás történjen és az
egyebek napirendi pont keretében most tárgyalják a Dózsa utca forgalmi rendjének az ügyét
és a két megjelent képviselő kapjon szót.
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a javaslattal egyetért.

Polgármester előzetesen annyi tájékoztatást ad, hogy előző képviselő-testületi ülésén
tárgyaltuk a Dózsa György utca lakóinak kérését, miszerint az utcában kihelyezett
forgalomkorlátozó táblának szerezzünk érvényt. A mezőgazdasági gépek a földekre járva nem
tartják be a sebesség és súlykorlátozó táblát. Az utca lakói számára elviselhetetlen a por, zaj.
A táblának érvényt kell szerezni, ezért hogy a sebességet lassítsuk az út szélére betonelemeket
raktunk ki, hogy mellette csak lassan férjenek el.
Derks Wilhelmus mezőgazdasági vállalkozó a Dózsa utca lakóinak panaszát megérti, de a
lakóknak is meg kell érteniük, hogy nekik is fel kell menniük a földekre. Meglepődve
tapasztalták, hogy az utat elzárták. A Nap utca túl szűk, ott nem tudnak felmenni, a Tanárok
utcánál tiltó tábla van kihelyezve. A Kossuth utca végén Nagy Sándor boltja melletti úton
tudnak még felmenni. Az ő gépeinek nagyon sokat kell kerülnie, évente ez kb 5 millió forintot
is jelent. Úgy érzi, ő mint vállalkozó rendesen fizeti a településre az iparűzési adót, mezőőri
járulékot. Társadalmi munkában mezei utakat javítja, télen a hóeltakarítást szintén
térítésmenetesen végzik el gépei és emberei az önkormányzati utakról. A társadalmi szervek,
alapítványok megkeresésére támogatásokat nyújt. Többször fordult hozzá a testület, a
polgármester kéréssel, ha tudott segített. Úgy gondolja, hogy az olyan vállalkozókat, mint ő
meg kell becsülni, és előtte mielőtt cselekednek megbeszélni normális módon, hogy mit
tegyünk, mi legyen a megoldás. Nem akar szankcionálni, de télen a hóeltakarítást nem fogja
vállalni.
Tóth József a Rádóci Agrár Kft. képviseletében egyetért az előtte hozzászólóval, ugyanis az ő
gépeik is járnak fel. Mindketten a képviselőktől személyesen szerették volna az okokat
megtudni és megbeszélni a továbbiakat. Bármi ügy volt mindig segítették a települést.
Kisrádócnak a 86-os főközlekedési út miatt nem tudnak menni, a Nagy Sándor boltja mellett
szűk a terület, eső után lehozzák a sárt.
Javasolja, hogy közösen találják ki a megoldást.
Polgármester elmondja, hogy a Dózsa György utca lakóinak kérésére cselekedtek, próbáljuk
meg a forgalmat korlátozni. Azt, hogy kinek a traktora megy fel nem is lényeges. A probléma
az hogy a gépek nagy sebességgel mentek fel. Az út állapota nagyon rossz ezt nem teszi
lehetővé. Ezáltal hatalmas zaj, por keletkezett. Különösen az aratás során volt probléma. Már
régóta kint van súlykorlátozó tábla. A táblát senki nem vette figyelembe.
Derks Wilhelmus ehhez hozzátenné, hogy utána néztek és véleménye szerint az
önkormányzat a táblát nem tehette volna ki.
Tóth Szilárd képviselő szerint megoldás lehetne az, hogy korlátozzuk a sebességet, lassítani a
forgalmat.
Tóth József véleménye, ha másik utcát választjuk felmenni ugyanez a probléma előjön.
Tóth Szilárd képviselő egyetért, a másik út állaga is leromlik.
Derks Wilhelmus szerint, ha rossz az út poros, akkor 60-al megy vagy kevesebbel akkor is
porzik.
Szvoboda Tamás képviselő is egyetért, ha nagy gép megy végig az úton az porzik, akár 5-el
megy akkor is.

Bali László képviselő hozzászólásában elmondja, hogy kb. 6 éve van kint a tábla, de nem
tartják be. Amikor a sofőr az egyik nagy mezőgazdasági géppel nagy sebességgel ment fel
megállította és közölte vele, hogy vegye figyelembe a táblát. A gép sofőrje durva
hangnemben beszélt vele és közölte, hogy nem érdekli a tábla.
Polgármester az út felső része olyan szélességű, hogy a nagy gépek lassan át tudnak haladni.
Racker Mátyás képviselő véleménye, hogy a Dózsa utcán bármely gépjármű megy végig
porzik, a Kossuth L. utca aszfaltos nincs akkora por.
Szvoboda Tamás képviselő véleménye, hogy régen is használták a mezőgazdasági gépek az
utakat, sőt több gép járt, mint most. Hozták le a mezőről a sarat. Azóta azonban sok minden
változott, az emberek sok mindent nem viselnek el.
Nagy Sándor alpolgármester a Tanárok utcán nem tudnak felmenni, mert tiltó tábla van. A
mellettük lévő út sem jobb, mint a Dózsa utca, porzik. Eddig csak a lakosság kérelmével
foglalkoztak, a másik oldal nem lett megkérdezve. A sofőröknek kell megmondani, hogy
lassan menjenek fel az utcán.
Derks Wilhelmus felveti még, hogy locsolni lehetne előtte az utat, hogy ne szálljon a por. Úgy
gondolja, aki fizet az vár is valamit a településtől.
Polgármester javasolja, hogy ne súlykorlátozó, hanem sebességkorlátozó táblát helyezzünk ki.
Az utat lezáró szélességjelzőket hagyjuk meg annyi helyet hagyja, hogy a gépek lassú
tempóban el tudjanak mellette haladni.
Dr. Takács Ervin jegyző hozzá teszi még, hogy a Kressz szabályai alapján egy forgalmi rend
változást jelző táblát is ki kell helyeznünk 3 hónapig, hogy a lakosság a változást megszokja.
Polgármester javaslatára a képviselő-testületet 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a
következő határozatot hozza:
52/2013. (X. 01.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóc, Dózsa György utca alsó
részén lévő mobil szélességjelzőket meghagyja, az utca felső részén olyan szélességűre teszi
az útakadályt, hogy azon a mezőgazdasági gépek átférjenek. Az utcában kihelyezett
súlykorlátozó tábla levételéről gondoskodik, és helyette 20 km-es sebességkorlátozó táblát
helyez ki forgalmi rend változást jelző táblával.
Felelős: polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

1./ Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által alapított cím,
valamint díjak, elismerések adományozásának rendjéről szóló 3/2008. (II. 13.) sz. r.
módosítása
Előadó: Sőre Zoltán polgármester

Polgármester tájékoztatást ad a képviselőknek kiküldött rendelet módosítással kapcsolatosan.
Amikor ezt a rendeletet megalkottuk, akkor nagyon lekorlátoztuk, hogy kik kaphatnak címet,
díjat.
Elsőként javasolná, hogy Egyházasrádóc Szolgálatáért díjat ne csak köztisztviselői,
közalkalmazotti jogviszonyban lévő személy kaphassa meg.
A Polgármesteri Elismerő Oklevél adományozása ne csak egyházasrádócért kifejtett
tevékenységért és társadalmi szervezet részére, hanem tagjai részére is adható legyen.
Szvoboda Tamás és Nagy Sándor képviselő a módosításokat elfogadásra javasolja, miért ne
kaphatna más is ilyen díjat.
Polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat által alapított cím, valamint díjak,
elismerések adományozásának rendjéről szóló 3/2008. (II.13.) rendelet módosítását a tervezet
szerint.
Képviselő-testület a javaslatra 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a következő rendeletet
alkotja:
9/2013. (X. 1.) Önkormányzati Rendelet
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított cím, valamint díjak
adományozásának rendjéről szóló 3/2008. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
2./ Kitüntető címek adományozásáról döntés
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Polgármester a rendelet módosítás után a 2013. október 23-i ünnepi képviselő-testületi ülésen
a következő személyeket javasolja kitüntetésre.
Egyházasrádóc díszpolgári címre javasolja dr. Gyürki László pápai prelátus urat.
Egyházasrádóc Szolgálatáért díjra javasolja Derks Wilhelmus helyi mezőgazdasági
vállalkozót.
Polgármesteri Elismerő Oklevél átadását javasolja az egyházasrádócról az árvizi mentésben
részt vevő 8 fő önkéntes tűzoltó egyesület tagjának, akik egyben a Goricko mentőcsoport
tagjai is. Gigler Gábor, Gigler Tibor, Gigler Viktor, Szijj István, Szijj Ákos, Horváth Tamás,
Lendvai-Lakosi Szilvia, Balogh Ernőné
Nagy Sándor alpolgármester egyetért a kitüntetésre javasolt személyekkel.
Polgármester szavazásra teszi fel, hogy Egyházasrádóc díszpolgári címet kapjon dr. Gyürki
László pápai prelátus.
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a javaslattal egyetért és a következő
határozatot hozza:
53/2013. (X.1.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Gyürki László pápai prelátus részére
Egyházasrádóc díszpolgára cím adományozásával egyetért.
Felelős: polgármester
Határidő: ünnepi képviselő-testületi ülés

Polgármester szavazásra teszi fel, hogy Egyházasrádóc Szolgálatáért díjat Derks Wilhelmus
kapja feleségével közösen, mivel együtt viszik a céget.
Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozza:
54/2013. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete Derks Wilhelmus Josephus és Arina Van
Schaik részére Egyházasrádóc Szolgálatáért díj adományozásával egyetért.
Felelős: polgármester
Határidő: ünnepi képviselő-testületi ülés
Polgármester szavazásra teszi fel, hogy Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesüljön a 8 fő
árvizi mentésben részt vevő egyházasrádóci önkéntes tűzoltó.
Képviselő-testület a javaslatra 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
55/2013. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete Gigler Gábor, Gigler Tibor, Gigler Viktor,
Szijj István, Szijj Ákos, Horváth Tamás, Lendvai-Lakosi Szilvia, Balogh Ernőné Varga
Katalin részére Polgármesteri Elismerő Oklevél adományozásával egyetért.
Felelős: polgármester
Határidő: ünnepi képviselő-testületi ülés

3./ Egyházasrádóc 265 hrsz-ú terület (sároslaki temető) megosztása és a megosztott területrész
értékesítése.
Előadó: Sőre Zoltán polgármester
Sőre Zoltán polgármester a sároslaki temetővel kapcsolatosan lezajlottak a tennivalók.
Exhumálás megtörtént. Sírköveket kell helyükre tenni, ha lesz nagy gép. A megosztási vázrajz
elkészült. A Földhivatalban az adásvételi-szerződés benyújtásához szükséges a képviselőtestület döntése az eladásról.
Javasolja, hogy a 265 hrsz-ú sároslaki temetőből a képviselő-testület 332 m2 területet adjon el
Dr. Varga Tamás Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 104. szám alatti lakos részére 300.000 ft
vételáron.
Szvoboda Tamás képviselő kérdésére polgármester válaszol. Az ár fedezi a költségeket.
Képviselő-testület az előterjesztés és javaslat alapján 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:
56/2013. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete Egyházasrádóc 265 hrsz-ú 2971 m2
területű (sároslaki) kivett temető megnevezésű ingatlanából 332 m2 területet értékesít 300.
000 ft, azaz Háromszázezer forint vételárért a szomszédos 264/2 hrsz.-ú ingatlan

tulajdonosának Dr. Varga Tamás 9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 104. szám alatti
lakosnak.
Az adásvételi-szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötésre azonnal
4./ Egyebek
Sőre Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Kleberlsberg Intézményfenntartó
Központtól a tanácsba a tulajdonostól is egy főt kell delegálni szükséges. A tanács áll
szülőből, pedagógusból és egy tulajdonos által delegált tagból. A képviselő-testület javasolja,
az iskola intézményvezetője pedig elfogadja.
Várja a javaslatot a személyre vonatkozóan.
Nagy Sándor alpolgármester javasolja a mindenkori polgármestert delegálni. Első kézből
értesülnénk az eseményekről.
Szvoboda Tamás képviselő kérdésére jegyző válaszol, hogy nem csak testületi tag lehet,
hanem külsős személy is.
Dr. Takács Ervin jegyző elmondja, hogy a választ a delegált tag személyére holnap reggel
várják.
Tóth Szilárd képviselő is a mindenkori polgármester javasolná.
Polgármester szavazásra teszi fel, hogy a mindenkori polgármester legyen-e a delegált tag.
Képviselő-testület a javaslatot elfogadja és 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő
határozatot hozza:
57/2013. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete a Kleberslberg Intézményfenntartó
Központ Körmendi Tagintézményének Tanácsába a mindenkori egyházasrádóci polgármestert
delegálja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Sőre Zoltán polgármester a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz ismételten
javasolja a település csatlakozását. A csatlakozási nyilatkozatot 2013. október 11-ig kell
beküldeni. Ezzel elősegítve a településen élő fiatalok felsőoktatásban történő tanulását.
Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
az alábbi határozatot hozza:
58/2013. (X.1.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 2014. évi fordulójához.
A csatlakozási nyilatkozat aláírására a polgármestert felhatalmazza.

a

Bursa

Hungarica

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 11.
Polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kossuth Lajos utca 78. szám alatti fogorvosi
rendelő feletti lakásra bérlők jelentkeztek. A családnak kettő gyermeke van. Októberben
szeretnének költözni. A gyermekek ide járnának iskolába, illetve óvodába.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a lakás kiadásával értsen egyet.
Képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a
következő határozatot hozza:
59/ 2013. (X.1.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyházasrádóc, Kossuth L. u.
78. szám alatti 182 hrsz-on nyilvántartott 54 m2 alapterületű, 2 szobás összkomfortos
önkormányzati lakást 2013. október 1-től bérbe adja Nunkovics Zoltán Tamás jelenleg
Gasztony, Kuruc u. 7. szám alatti lakos részére.
A lakás bérleti díja 558 ft/m2/hó, azaz 30.132 forint/hó.
A bérleti szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. október 1.
Sőre Zoltán polgármester a szombati Itthon vagyok Magyarország, szeretlek rendezvényről
tájékoztatná a képviselőket. A pályázatra 250.000 ft-ot kaptunk. A rendezvényt alacsony
költségvetésből kellett kihozni. Helyi fellépők ( Asszonykórus, szinpadi jelenet, Varga László
)és körmendi táncegyüttes szerepelt. A rendezvényt bent tartottuk a Művelődési Házba tartva
az esőtől. A lakosság részéről nem volt túlságos az érdeklődés. Éjfélig tartott a rendezvény.
Vasárnap este kellett volna a máglyát meggyújtani, amit az esőzés miatt nem tudtunk
meggyújtani, de ez máshol is így volt.
Tóth Szilárd képviselő kérdésére válaszol: a pályázati összeg lefedte a költségeket.
Kovácsné Bazsó Katalin képviselő felveti, hogy azért jövőre kellene falunapot, vagy szüreti
felvonulást tartani. A lakosság visszajelzései alapján nagyon hiányzott az idei évben.
Mindenhol voltak színvonalas műsorok. Javasolja, hogy jövőre a testület üljön össze és
próbáljon meg a lehetőséghez mérten színvonalas falunapot tartani.
Polgármester reagál az elhangzottakra. Dilemma volt arról, hogy legyen falunap, vagy se.
Tavaly elég sok pénzt költöttünk rá mégse jöttek ki sokan, és le is szólták a rendezvényt. Úgy
gondolja, hogy minden generáció számára volt program.
A mostaninál az időjárás sem kedvezett. Amennyiben a testület úgy dönt, akkor természetesen
jövőre megrendezzük.
Sőre Zoltán polgármester Bálint László helyi lakos levelét fénymásolatban minden képviselő
megkapta. Írásban kéri a képviselők válaszát felvetéseire. Szóban beszélt vele, de nem értettek
egymással szót. Az üres telkére nem kap újságot és szemetes zsákot. Nem hajlandó elfogadni,
hogy kommunális adót fizet és nem szemétdíjat. Az önkormányzat fizeti a szemétszállítást.
Nem érzékeli a 10 %-os rezsicsökkenést a szemétdíjból. A kommunális adóból nem tudjuk
levonni. Másik problémája a közvilágítás, fölösleges annyit fizetni, ha a pályánál hajnalban is
ég a villany.

Szvoboda Tamás képviselő Bálint László levelében foglaltakkal nem ért egyet. A kommunális
adó nem szemét díj.
Bali László képviselő egyszer fordult elő, hogy a pályánál égve maradt a világítás, pont
meglátta.
Polgármester összefoglalva elmondja, hogy a kommunális adó és a szemétdíj között nincs
összefüggés. Az hogy az önkormányzat a lakosságtól átvállalja az egy dolog és az is az
önkormányzat dolga, hogy miből fizeti ki a díjat.
A kommunális adó rendeletét az önkormányzat nem kívánja fentiek miatt jelenleg módosítani.
Képviselő-testület az elhangzottak alapján 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
60/2013. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete Bálint László Egyházasrádóc, Bartók B.
u.11. szám alatti lakos írásbeli beadványát megtárgyalta. Egyházasrádóc Önkormányzat
Képviselő-testületének hatályban lévő adó rendeletét módosítani nem kívánja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről írásban tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap

Sőre Zoltán polgármester még egy dologról szeretné a képviselőket tájékoztatni. A Vas
Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Ellenőrzési Főosztálya jelezte, hogy a mezőőri
járulék beszedése az erdő után jogszabályellenes. Nem ért egyet a törvény előírásaival, mivel
hogy a fa lopásokat a téli időszakban vissza lehessen szorítani, igenis van szükség a mezőőrre.
A járulék nagyon minimális és ezért a névleges összegért a mezőőrünk nemcsak a
földterületeket, hanem az erdőt is figyeli.
Javasolja a képviselőknek, hogy az erre vonatkozó törvény felülvizsgálatát kérjük.
Képviselő-testület az előterjesztés alapján 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
61/2013. (X. 1.) Képviselő-testületi határozat
Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testülete a mezőőri járulék erdő utáni beszedése
jogosságara vonatkozóan kezdeményezi a vonatkozó jogszabály módosítását, és ez ügyben
megkeresi V. Német Zsolt Vidékfejlesztési Államtitkárt, hogy egyetértése esetén egyéni
országgyűlési indítványban kezdeményezze a jogszabály módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tóth Szilárd képviselő javasolná, hogy a temetőnél lévő főkapu normális formátumot kapjon,
egy szép kaput kellene elhelyezni.
Polgármester válaszol, hogy tervezi a főkapu elkészítését fából.

Egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el.
Polgármester a képviselő-testületi ülést 18,00 órakor bezárja.

Kmft.

Sőre Zoltán
polgármester

Dr. Takács Ervin
jegyző

