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Jegyzőkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 22-én
a Községháza nagytermében megtartott alakuló üléséről
Jelen vannak:

Schuszter Gergely polgármester
Balogh Arnó képviselő
Dr. Hidas András képviselő
Potássy Andrea képviselő
Rácz Balázs képviselő
Rokfalusy Balázs képviselő
Spanisberger Anna képviselő
Dr. Németh József jegyző

A Helyi Választási Bizottság részéről:
Várady-Szabó Tibor elnök
- Himnusz - Vers (Petőfi Sándor: A XIX. század költői) – Bánáti Bence előadásában Schuszter Gergely megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, a Helyi Választási Bizottság elnökét, a
leköszönő községi képviselőket, a megválasztott nemzetiségi önkormányzati képviselőket, az
intézményvezetőket és minden meghívott vendéget.
Az ülés megnyitása után megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Ismerteti a
napirendi pontokat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztató az önkormányzati választásról, megbízólevelek átadása
Előterjesztő: Várady-Szabó Tibor HVB elnök
2.
3.

Képviselők eskütétele
Előterjesztő: Várady-Szabó Tibor HVB elnök
Polgármester eskütétele
Előterjesztő: Várady-Szabó Tibor HVB elnök

4.

Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző

5.

Alpolgármester megválasztása, eskütétele (titkos szavazás a Mötv. 74. § alapján)
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

6.

Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Dr. Németh József jegyző

7.

Bizottsági elnökök, tagok választása
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester
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8.

Tájékoztató a 2019. évi munkatervről
Előterjesztő: Schuszter Gergely polgármester

1. Napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzati választásról, megbízólevelek átadása
Schuszter Gergely: Felkéri Várady-Szabó Tibort, a Helyi Választási Bizottság elnökét a 2019. évi
önkormányzati választások dunabogdányi eredményének ismertetésére.
Várady-Szabó Tibor: Dunabogdányban a 2019. évi önkormányzati képviselő és polgármester,
valamint a német nemzetiségi önkormányzati választások a törvényekben foglaltaknak megfelelően
zajlottak le. A szavazás során sem a szavazatszámláló bizottságok döntései ellen, sem a választás
eredménye ellen kifogás nem merült fel. A polgármester választás, az egyéni listás települési képviselő
választás, valamint a települési német nemzetiségi képviselő választás eredményét megállapító
határozatok 2019. október 16-án jogerőre emelkedtek.
Megköszöni ezúton is a választás során közreműködők munkáját, így a helyi választási iroda
munkatársainak, a jegyzőkönyvvezetőknek, a szavazatszámláló bizottsági tagoknak pontos, körültekintő
munkáját, mellyel biztosították a törvényességet, a választások zavartalan, zökkenőmentes lefolyását és
tisztaságát.
Ismerteti a választások eredményét:
Polgármester választás:
A választójogosultak száma:
Szavazóként megjelentek száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:

2.607 fő
1.192 fő
53 db
1.139 db

45,72 %

Leadott érvényes szavazatok:
Schuszter Gergely független jelölt
Nemesné Váray Marianna független jelölt

975 fő (85,6 %)
164 fő (14,4 %)

Képviselő-testület tagjaira leadott szavazatok:
A választójogosultak száma:
Szavazóként megjelentek száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:

2.607 fő
1.192 fő
25 db
1.167 db

45,72 %

Leadott érvényes szavazatok jelöltenként:
Dr. Hidas András
Potássy Andrea
Nagy Ákos
Rokfalusy Balázs
Rácz Balázs
Gebhard Bálint Gyula
Héder Tamás
Spanisberger Anna
Balogh Arnó

független
független
független
független
független
független
független
független
független

732 (62.72%)
730 (62.55%)
478 (40.96%)
722 (61.87%)
767 (65.72%)
269 (23.05%)
515 (44.13%)
574 (49.19%)
639 (54.76%)
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Pest Megyei Közgyűlés listás szavazásának települési részeredménye:
Momentum Mozgalom
FIDESZ-KDNP
MSZP
JOBBIK
DK

156
780
30
72
114

Német nemzetiségi önkormányzati választás:
A választójogosultak száma:
Szavazóként megjelentek száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:

371 fő
278 fő
1 db
277 db

74,93 %

Leadott érvényes szavazatok jelöltenként:
Balogh Imréné
Vogel Norbert
Némethné Herr Alexandra
Lang Krisztina
Elter Józsefné

ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ
ÉMNÖSZ

222 (80,14%)
256 (92,42%)
213 (76,90%)
192 (69,31%)
218 (78,70%)

Területi német nemzetiségi önkormányzati választás helyi részeredménye:
Leadott érvényes szavazatok listánként:
ÉMNÖSZ
265
(A megyei listán 2. – mandátumot eredményező – helyen szerepelt Herr Tamás.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A megválasztott polgármester:
Schuszter Gergely
A megválasztott képviselők:
Rácz Balázs
Dr. Hidas András
Potássy Andrea
Rokfalusy Balázs
Balogh Arnó
Spanisberger Anna
A megválasztott települési Német Nemzetiségi Önkormányzat:
Vogel Norbert
Balogh Imréné
Elter Józsefné
Némethné Herr Alexandra
Lang Krisztina
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A megválasztott képviselőknek, polgármesternek további munkájukhoz sok erőt, kitartást és jó
egészséget, valamint bölcsességet kíván.
A megválasztott polgármester, települési önkormányzati képviselők, és német nemzetiségi képviselők
részére átadja a megbízóleveleket.
2. Napirendi pont: Képviselők eskütétele
Várady-Szabó Tibor: Felkéri a képviselőket, hogy az eskütételhez álljanak fel, majd az eskü letétele
után az esküokmányokat írják alá.
Előolvassa az eskü szövegét, a képviselők utána ismétlik.
A megválasztott képviselők az esküt az alábbiak szerint teszik le:
„Én ….. (az eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Dunabogdány fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
3. Napirendi pont: Polgármester eskütétele
Várady-Szabó Tibor: Felkéri a polgármestert, hogy tegye le polgármesteri esküjét, majd az eskü
letétele után az esküokmányt írja alá.
Előolvassa az eskü szövegét, a polgármester utána ismétli.
A megválasztott polgármester az esküt az alábbiak szerint teszi le:
„Én , Schuszter Gergely becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Dunabogdány fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
4. Napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása
Dr. Németh József: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő
ülésén az Mötv. szabályai szerint alkotja meg vagy vizsgálja felül szervezeti és működési szabályzatáról
szóló rendeletét. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját szervezeti és
működési szabályait a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
16/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: SZMSZ) határozta meg.
Az SZMSZ-t az Mötv. hatályos előírásait figyelembe véve áttekintettük, felülvizsgáltuk, melynek
eredményeképpen megállapítható, hogy az SZMSZ jogszabály-változásból eredően módosítást nem
igényel. Tekintettel arra, hogy sem az alpolgármester számát, tisztsége betöltésének módját, továbbá a
bizottsági struktúrát illetően változtatást nem javasolunk, így az SZMSZ alakuló üléshez kapcsolódó
kötelező felülvizsgálata az alakuló ülésen megtörténik rendeletmódosítás nélkül, a felülvizsgálat
tényének határozatban történő deklarálásával.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
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118/2019. (X. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/14. (XI. 13.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 43. § (3) bekezdése alapján – megtörtént, a rendelet módosítást nem igényel.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont: Alpolgármester megválasztása, eskütétele (titkos szavazás a Mötv. 74. § alapján)
Schuszter Gergely: Ismerteti javaslatát, az alpolgármesteri tisztségre Rácz Balázs képviselőt javasolja,
aki a legtöbb szavazatot kapta a képviselők választásán.
Rácz Balázs: Nyilatkozik a jelölés elfogadásáról, valamint arról, hogy beleegyezik a nyilvános ülés
tartásába.
Dr. Németh József: Tájékoztatást ad a szavazás menetéről: az alpolgármester megválasztása titkos
szavazással történik, a megválasztásához minősített többség szükséges. A választást Szavazatszámláló
Bizottság közreműködésével kell lebonyolítani. A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon,
urna igénybevételével történik.
Schuszter Gergely: A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Spanisberger Anna, Rokfalusy Balázs és
Balogh Arnó képviselőket javasolja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatot.
119/2019. (X. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alpolgármester
választás lebonyolításához a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Rokfalusy Balázs, Balogh Arnó
és Spanisberger Anna képviselőket választja meg.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
Schuszter Gergely: A titkos szavazás lebonyolítására szünetet rendel el.
- szünet –
Rokfalusy Balázs: Ismerteti az alpolgármester választás eredményét: a Szavazatszámláló Bizottság
megállapította, hogy hét érvényes szavazat érkezett, az érvényes szavazólapok megszámlálása után a
Szavazatszámláló Bizottság megállapította, hogy a Képviselő-testület öt igen szavazattal, két tartózkodás
mellett Rácz Balázst alpolgármesternek megválasztotta.
A Képviselő-testület titkos szavazással 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a határozati
javaslatot.
120/2019. (X. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében biztosított
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jogkörében eljárva – úgy dönt, hogy – a polgármester javaslatára, titkos szavazással – Rácz Balázs
képviselőt Dunabogdány község társadalmi megbízatású alpolgármesterének választja meg.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
Schuszter Gergely: Gratulál, majd felkéri Rácz Balázst az alpolgármesteri eskü letételére.
Dr. Németh József előolvassa az eskü szövegét, az alpolgármester utána ismétli.
Az alpolgármester az esküt az alábbiak szerint teszi le:
„Én, Rácz Balázs becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Dunabogdány fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
6. Napirendi pont: Polgármester illetményének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Dr. Németh József: Ismerteti, hogy az Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján a főállású polgármester
illetménye az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok
jogállásáról
szóló
törvény
51.§-ában
meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményéhez viszonyítottan kerül
megállapításra – a lakosságszámot figyelembe véve. A polgármester illetménye az államtitkári illetmény
(bruttó 997.170 Ft) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében.
A polgármester illetményét akkor is meg kell állapítani, ha újraválasztott tisztségviselőről van szó. Mivel
az Alaptörvény 35. cikk (3) bekezdése értelmében a polgármester megbízatása az új polgármester
megválasztásáig tart. Tehát a régi tisztség megszűnik, új jogviszony keletkezik még akkor is, ha a
korábbi és az új polgármester ugyanaz a személy.
Kiemeli, hogy ugyan az Mötv. pontosan tartalmazza az illetmény mértékét, vagyis a testületnek nincs
mérlegelési lehetősége, de határozatában deklarálnia kell, hogy az Mötv. mely rendelkezése alapján,
milyen összegű illetmény illeti meg az adott település polgármesterét.
Az Mötv. 71. (6) bekezdése értelmében a főállású polgármester havonta az illetményének 15 %-ában
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Ismerteti az Mötv. alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket, valamint az
arra tekintettel adható tiszteletdíj mértékét, valamint a költségtérítés szabályait és lehetséges mértékét.
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának összegét a
képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja (ez a főállású polgármesteri illetmény 50 %-a, azaz 274.222,- Ft) 90 %-át. A képviselőtestület mozgástere tehát itt nagy, mert csak felső korlátja van a tiszteletdíj megállapításának.
Ismerteti a Képviselő-testületnek a tiszteletdíj mértékére tett javaslatot, miszerint 100.000,- Ft összeget
indítványoz, a kialakult szokásnak megfelelően.
Rokfalusy Balázs: Ismerteti módosító indítványát, mely képviselői tiszteletdíj bevezetésére irányul az
Mötv. 35. § (1) bekezdése alapján. Indítványa szerint a képviselői tiszteletdíj összegét a polgármester
havi illetményének 10 %-ának megfelelő mértékében, azaz 54.844,- Ft összegben javasolja
megállapítani, a 2020. évtől kezdve (figyelemmel arra, hogy a 2019. évi költségvetésben ilyen kiadás nem
szerepel). Javaslata szerint a ténylegesen kifizetésre kerülő tiszteletdíjról – a képviselő írásbeli
nyilatkozata alapján – eldöntheti, hogy felveszi-e, vagy lemond róla.
Az indítvány indokaként előadja, hogy újító javaslata arra vonatkozna, hogy ha már a képviselők is a
szabadidejük egy nem kis részét fordítják a közügyekre, akkor egy szerényebb tiszteletdíj lehetősége
legyen kialakítva számukra. Dunabogdányban teljesen ingyen végzik a képviselők a tevékenységüket,
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miközben a környező települések önkormányzataiban működik a képviselők tiszteletdíjának rendszere.
Meglátása szerint ezzel tovább javítható a képviselői státusz megbecsültsége és vonzereje, valamint a
képviselők aktivitása, számonkérhetősége is.
Dr. Németh József: Az Mötv. 143. § (4) bekezdés f) pontja ad felhatalmazást a helyi önkormányzat
képviselő-testületének arra, hogy rendeletben határozza meg az önkormányzati képviselőnek, a
bizottsági elnöknek és tagnak adható tiszteletdíjat. Az Mötv. 35. § (1) bekezdésére figyelemmel azonban
csak akkor keletkezik ténylegesen is rendeletalkotási kötelezettség a képviselő-testület számára,
amennyiben tiszteletdíjat kíván megállapítani. Míg az alpolgármester választása, valamint a jelen
előterjesztésben szereplő két határozati javaslat kötelező pontja az alakuló ülésnek, jogszabályi
kötelezettség teljesítése, addig a képviselői tiszteletdíj esetében ilyen határidő nincs, arról későbbi ülésen
is lehet dönteni.
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján ezért a képviselő-testület önkormányzati határozatban nem
dönthet tiszteletdíj megállapításáról, bevezetéséről, hanem csak arról, hogy kíván-e rendeletileg
tiszteletdíjat megállapítani.
A tiszteletdíj bevezetéséről minősített többséggel (megválasztott képviselők több mint a felének igen
szavazata a jelenlévők számától függetlenül) elfogadott rendelet szükséges. A rendeletnek kell
tartalmaznia azt, hogy a tiszteletdíjat mikortól, kinek és milyen összeggel állapítja meg a képviselőtestület. Az Mötv. egyetlen korlátot állít, miszerint az önkormányzati képviselő számára történő
tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.
Kiemeli még azt a tényt is, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében tiszteletdíj nem szerepel,
ebből következően a tiszteletdíj esetleges bevezetéséhez szükséges lenne annak mértékére fedezetet
biztosítani az idei költségvetésben.
A tiszteletdíjról való lemondás lehetősége kapcsán tájékoztatást ad arról, hogy ha a képviselő-testület
rendeletével tiszteletdíjat állapít meg, de az önkormányzati képviselő arról le kívánna mondani vagy azt
más javára ajánlaná fel (pl. jótékony célra), az – tekintettel arra, hogy jogszabály a képviselők
tiszteletdíjáról történő lemondás szabályairól, eljárásrendjéről nem rendelkezik – az államháztartási és
adózási szabályoknak megfelelve csak úgy tehető meg, ha a tiszteletdíjról történő rendelkezés annak
számfejtését és folyósítását követően valósul meg egyénileg, egyéni gondoskodás útján (A képviselőtestület határozatában ezért a lemondásról határozni nem lehet.). Ez azt jelenti, hogy csak a nettó
összegről lehet így rendelkezni, a foglalkoztatói és a foglalkoztatotti járulékfizetést teljesíteni kell.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati javaslatokat.
121/2019. (X. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján Schuszter Gergely
polgármester havi illetménye 2019. október 13. napjától: 548.444,- Ft összeg illetmény, 38.650,- Ft
idegennyelv-tudási pótlék, összesen 587.094,- Ft, kerekítve: 587.100,- Ft összeg.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy Schuszter Gergely polgármester havi 82.267,- Ft összegű
költségtérítésre jogosult.
Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatóságának értesítésére: a döntést követő 5
napon belül
122/2019. (X. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Rácz Balázs
társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját 2019. október 22. napjától a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése
alapján 100.000,- Ft összegben állapítja meg.
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Felelős: Dr. Németh József jegyző
Határidő: a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatóságának értesítésére: a döntést követő 5
napon belül
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
123/2019. (X. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi
önkormányzati költségvetés elkészítése során megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az
önkormányzati képviselők részére tiszteletdíj kerüljön megállapításra.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: a 2020. évi költségvetés elfogadásának ideje
7. Napirendi pont: Bizottsági elnökök, tagok választása
Schuszter Gergely: A képviselő-testület alakuló vagy az azt követő ülésén a polgármester
előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és
működési szabályzatban meghatározott bizottságait. A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő
tag is választható.
Ismerteti személyi javaslatát: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi vezetésére Potássy
Andreát kéri fel, bízva abban, hogy a szakmájában elért sikereket helyi szinten is meg tudja valósítani.
Képviselő tagjainak Balogh Arnó, Dr. Hidas András, Rokfalusy Balázs képviselőket javasolja.
A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság esetében a Bizottság vezetésére a továbbiakban is
dr. Hidas Andrást kéri fel. Képviselő tagjainak Balogh Arnó, Potássy Andrea és Spanisberger Anna
képviselőket javasolja.
A vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság esetében az eddigi hagyományoknak megfelelően a három
legtöbb szavazatot elért képviselőből alakul meg a bizottság, az alpolgármester kivételével.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
124/2019. (X. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének Potássy Andrea képviselőt,
képviselő tagjainak Balogh Arnót, Dr. Hidas Andrást és Rokfalusy Balázst választja meg.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
125/2019. (X. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Népjóléti,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnökének Dr. Hidas András képviselőt, képviselő tagjainak
Balogh Arnót, Potássy Andreát és Spanisberger Annát választja meg.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
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126/2019. (X. 22.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Vagyonnyilatkozatokat Kezelő, Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének Dr. Hidas
András képviselőt, tagjainak Potássy Andrea és Rokfalusy Balázs képviselőket választja meg.
Felelős: Schuszter Gergely polgármester
Határidő: azonnal
8. Napirendi pont: Tájékoztató a 2019. évi munkatervről
Dr. Németh József: Tájékoztatást adott arról, hogy az előző Képviselő-testület által elfogadott 2019.
évi munkaterv szerint a rendes üléseket minden hónap második hétfőjén tartjuk, így a novemberi ülés
időpontja november 11-e, a decemberi ülésé pedig december 9-e. A közmeghallgatásra 2019. december
9-én kerül sor.
Mivel egyéb kérdés, indítvány nem hangzott el, Schuszter Gergely megköszönte a testületi ülésen való
részvételt, és az ülést 19:45 órakor bezárta.

K.m.f.

Schuszter Gergely
polgármester

Dr. Németh József
jegyző
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