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Köszönetnyilvánítás
Köszönjük
a
támogatását
minden
vásárosdombói lakosnak, aki bizalmával
megtisztelt minket a szavazáson, és
lehetőséget adott számunkra, hogy együtt
megteremthessük Vásárosdombó jövőjét!
A polgármester és a képviselő-testület
Alakuló ülés
November 4-én megtartotta alakuló ülését
a vásárosdombói képviselő-testület.
A Himnusz meghallgatása után Kovács
János képviselő korelnök nyitotta meg az
ülést, majd Antal János, a Választási
Bizottság elnöke beszámolt a választás
eredményéről.
Vásárosdombó
polgármestere
282
szavazattal Szabó László lett.
Az
új
képviselő-testület
tagjai,
szavazatszám szerint csökkenő sorrendben:
Rostás Viktor Márk (287),
Schumann Norbert (279),
Dr. Szandtner Gáborné (260),
Schott Imre (256),
Sándorné Palkó Ildikó (235),
Fedeles Nándor (231),
Kovács János (178),
és kisebbségi kedvezményezettként
Lakatos József (126).
Cigány Kisebbségi Önkormányzat is
alakul, melynek tagjai: Horváth István,
Horváth István P., Károlyi Árpád.
A
választási
bizottság
elnöke
megállapította,
hogy
a
szavazás
zavartalanul lezajlott, az eredmények
véglegesek és hivatalosak.
A beszámoló után a polgármester és az
önkormányzati képviselők esküt tettek a
Választási Bizottság elnöke előtt.

Ezután a polgármester tiszteletdíjának
megállapítása következett. Mivel az új
polgármester tiszteletdíja nem lehetne
kevesebb, mint elődjéé, aki a maximumot
kapta, Szabó László polgármester írásbeli
kéréssel fordult a képviselő-testület felé, és
kérte, hogy a választási programjában
ígértek szerint tiszteletdíját csökkentsék a
minimumra, azaz bruttó 165.000 forintra.
A
képviselő-testület
több
tagja
észrevételezte, hogy a környéken erre
nincs példa, de tiszteletben tartották a
polgármester kívánságát, és elfogadták
tiszteletdíjának minimumra csökkentését.
Ezt követően a testület Vagyonnyilatkozatot Nyilvántartó és Ellenőrző
Bizottságot választott.
Tagjai: Dr. Szandtner Gáborné, Kovács
János és Schott Imre képviselők lettek.
A törvény új rendelkezésének megfelelően
ugyanis mind a polgármesternek, mind a
képviselőknek
és
hozzátartozóiknak
vagyonnyilatkozatot kell tenniük.

Az alpolgármester megválasztására titkos
szavazással került sor. Az alpolgármester
Rostás Viktor Márk lett.
Az
alpolgármester,
illetményének
megállapításakor követte a polgármester
példáját: tiszteletdíjának a csökkentését
kérte, ami bruttó 33.000 forint lett.
A testület megbízást adott Jónás István
körjegyző és Szabó László polgármester

részére a Szervezeti és Működési
Szabályzat
átfogó
vizsgálatára,
és
módosítására való javaslattételre. Az
ünnepi alakuló ülés a Szózattal zárult.
Kisebbségi alakuló ülés
November közepén megtartotta alakuló
ülését a Cigány Kisebbségi Önkormányzat.
Az elnök Károlyi Árpád lett, a két másik
tag, Horváth István és Horváth István P.
pedig alelnökök.
Miután a képviselők esküt tettek Antal
János, a Választási Bizottság elnöke előtt,
helyi cigányzenekar és táncegyüttes adott
műsort tiszteletükre.
Második testületi ülés
A határidő sürgetése miatt az alakuló ülés
után egy héttel újra összeült a képviselőtestület. Újratárgyalták és jóvá hagyták az
előző testület bankváltással kapcsolatos
határozatát. Megvizsgálták az OTP és a
Völgység-Hegyhát
Takarékszövetkezet
üzleti ajánlatát, melyek nagyvonalakban
hasonló feltételeket tartalmaztak, és úgy
határoztak, támogatják, hogy legyen
helyben egy jó bank. Ezért a
Takarékszövetkezet kezeli jövő év
januárjától az önkormányzat pénzét.

A pályázathoz saját forrás nem kell. A
javaslatot a testület támogatta.

Hírek röviden
A kultúrház nagytermében megtörtént a
cserépkályha átrakása, így ott ismét lehet
fűteni. Ahogy a polgármester ígérte, a
választás óta a dombóiak ingyenesen
használhatják a kultúrházat.
Pályázati támogatással az önkormányzat
két fő közmunkást alkalmaz, akik
összeszedték búcsú után a szemetet,
kitakarították a temető kerítését, a margiti
sírokat, a ligetet, a falu közterületeit.
Házhoz jön a Mikulás
December 6-án délután és 7-én egész nap
Vásárosdombón feltűnik az önkormányzat
és a kisebbségi önkormányzat közös
Mikulása.

Tájékoztató hangzott el a rendezési terv
jelenlegi készültségi fokáról. A Zrínyi
utcai telkek árát 250.000 forintban
határozta meg a testület, kivéve a főút
felőli 1. és 2. telket, frekventált helyzete
miatt, és az utolsó telket, ahova játszóteret
tervez a testület.
A polgármester elmondta, hogy Ódombó,
Margitmajor és az iparterület vezetékes
ivóvíz ellátására a közeljövőben pályázatot
szeretne beadni. Az ehhez szükséges
tervek elkészíttetésére a testület megbízta a
polgármestert.
Szabó László polgármester javasolta a
testületnek, hogy adjanak be pályázatot az
önkormányzat, a kultúrház és a védőnői
szolgálat részére számítógép beszerzésére.

A nagyszakállú öregúr végiglátogat minden
14 év alatti dombói kisgyermeket, és
megajándékozza őket. Kérjük a felnőtteket
is, fogadják jó szívvel a Mikulást!
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