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Polgármesteri beszámoló
a két ülés között végzett munkáról
(a képviselő-testület 2015.09.29-i ülésére)
Tisztelt Képviselő-testület!
Utolsó soros ülésünket Somban 2015.04.28-án tartottuk, ezért beszámolómban az azóta
eltelt időszakról adok tájékoztatót: (Somban rendkívüli ülést többek között a Falunap miatt
2015.06.04-én, míg Ságváron együttes ülést 06.24-én tartottunk, de egyiken sem volt
lehetőség az eltelt időszakról beszámolni!)
2015. április:
- 29-én Ságváron Hivatalunkban intéztem folyamatban lévő ügyeinket, majd délután
Somban Látrányi József vállalkozónak adtam át a munkaterületet a szigeteléshez.
- 30-án a „vis maior” munkák végrehajtását ellenőriztem a község területén a Kivitelező
képviselőjével.
2015. május:
- 4-én folytatódott a Rendelők szigetelése, illetve Daránypusztán az útjavításra kijelölt
területet tekintettük meg két ajánlattevővel,
- 5-én a Ságvári Hivatalban végeztem adminisztrációs feladataimat,
- 6-án délelőtt Daránypusztán jártam útjavítás ügyben, majd délután az Örömhegyi út
kátyúzását ellenőriztem,
- 7-én délelőtt Kővágó Jenő úrral a Petőfi és Kossuth utcákban folyó helyreállításokat
tekintettem meg, míg délután szokásos fogadóórámat tartottam, részben Dr Nagy Gábor
jegyző úrral párhuzamosan. Ekkor keresett meg Dr Pozsár Éva fogszakorvos és elmondta:
betegétől értesült, hogy hamarosan áthelyezi rendelőjét Ságvárra, ez gyűlésen is
elhangzott,
aminek nagyon örülnek ! Doktornő közölte: őket ez ügyben senki nem kereste meg, de
jól érzik magukat Somban, 2014-ben több mint 500eFt-ot költöttek maguk is a rendelő
korszerűsítésére, így nincs szándékukban távozni!!(Jegyző úr mindent hallott!)
- 8-án Ságváron folyamatban lévő ügyeinket intéztem.
- 9-én délután Balatonendréden, falunapon képviseltem községünket, majd 18 órakor a
Nyugdíjas csoporttal Somban megkoszorúztuk az Iványi Grünwald Béla emléktáblát.
- 11-én délelőtt Somban megtörtént a „vis maior” munkák elkészült részeinek műszaki
átadása, majd délután Ságváron az ezzel kapcsolatos adminisztrációt, illetve utalást
végeztem,
- 12-én délelőtt Ságváron feladataimat végeztem a Hivatalban, majd délután Somban a
„Leitert-mester műhelye” épületeiben dolgozóinkkal rendeztük a kiállítás tárgyait,
- 13-án délelőtt Kaposvárról MVH ellenőrzés volt a „Leitert-mester műhelye” projektnél,
ahol Bertalan Lajosné alpolgármesterrel és Récsei Gábor előadóval együtt vettem részt,
majd délután Ságváron dolgoztam a Hivatalban,
- 14-én délelőtt Siófokon DBRHÖT FB és TT-ülésen voltam, majd Ságváron aktuális
ügyviteli dolgainkat rendeztem. Délután fogadóórát tartottam Somban.
- 15-én a somi Posta gázellátásával kapcsolatban a tervezővel egyeztettem, illetve ellenőriztem az orvosi rendelők szigetelési,burkolási munkáit,

- 16-án a Rendelők szigetelési, színezési, burkolási munkáinak műszaki átadás-átvétele a
szerződés elvárásai szerint megtörtént, részünkről átvételre került. 18 órától Járosi János
volt somi lakos Lányának esküvője volt az udvarban, illetve a Nagyteremben. A helyet,
helyiséget adtuk, minden mást ők biztosítottak. Mindezért a megállapított 50eFt-ot 18-án
Ságvári Hivatalunk pénztárába befizették.
- 18-án délelőtt Ságváron ügyintézés, majd a Temető kaszálásának ellenőrzése,
- 19-én Ságváron hivatali munkáim intézése,
- 20-án Temetőben takarítás, kaszálás, égetés irányítása, felügyelete,
- 21-én Daránypusztára mentem, majd délután Somban fogadóórát tartottam,
- 22-én délelőtt Ságváron közmunkával kapcsolatos feladatok végzése,
- 26-án a Nyugdíjas csoporttal Martonvásár-Bp-i kiránduláson való részvétel, míg Somban
előzetes egyeztetés alapján a siófoki kivitelező a Petőfi utca-Ady utca közötti árok
tisztítását végzi közmunkásaink közreműködésével,
- 27-én 9,30-kor Somban gyalogátkelőhelyek létesítésével kapcsolatos egyeztető fórumra
és helyszíni bejárásra került sor, melyen a szakemberek mellett mindkét Alpolgármester
részt vett. Délután Ságvári Hivatalunkban végeztem vezetői munkámat.
- 28-án délután Jegyző úrral bejártuk a községet és felmértük a romos, balesetveszélyes
ingatlanokat, majd megtartottuk fogadóóránkat,
- 29-én a Közösségi ház melletti, megmaradt építőanyagok rendezése, átszállítása történt a
postai ingatlanunkra.
2015.június:
- 1-én Siófokon DBRHÖT megbeszélés a somi Hulladékkezelő központ próbaüzeméről,
- 2-án Ságváron heti vezetői munka végzése, majd délutántól lakásomon két pályázat megírásán dolgoztam,
- 3-án Siófok: Munkaügyi Központnál közmunkásokról egyeztetés, majd Ságváron pályázatok
előkészítése ( sport-és szabadidő központ és járdaépítés tárgykörben) Este Somban falunapi
rendezőkkel és a képviselő-testülettel megbeszélés, egyeztetés, majd lakásomon
pályázatírás
folytatása késő éjszakáig,
- 4-én délelőtt Ságváron rendkívüli testületi ülésről egyeztetés, dokumentumok előzetes
előkészítése, majd délután Somban rendkívüli testületi ülés. Ezt követően Ságváron pályázati
anyagok véglegesítése, elektronikus úton való beadása,
- 5-én Ságváron pályázati anyagok postai úton való beadása, közmunkások szerződésének elkészíttetése, itthon aláíratása, majd Ságváron való leadása, tovább küldése Kaposvárra,
- 6-án délután-este a Ságvári Falunapon való részvétel, képviselet,
- 8-án a Honvédelmi Minisztérium Hagyományőrző és Háborús Kegyeleti Osztály beosztottai
Temetőnkben egy II. világháborúban elesett német gránátos exhumálását végezték egész
nap, melyen önkormányzatunkat és Hivatalunkat képviseltem. Az elesett német katona
azonosítása nem vezetett eredményre.
- 9-én Ságváron hivatali munkámat végeztem, majd a délutáni felhőszakadás közben és után
a községet jártam a károk felmérése érdekében, illetve cégvezetőkkel tárgyaltam,
- 10-én reggel Siófokon hulladékos egyeztetés, majd Ságváron a kezességvállalás utáni
jelzálog jog törlés intézése a Hivatalban és a Takaréknál. Délután a Kővágó-éppel és
Alpolgármester asszonnyal a 06.09-i felhőszakadás utáni bejárást végeztük, majd a Süti
Fesztivál adminisztrációs előkészítésével foglalkoztam,
- 11-én fogadóóra megtartása, majd a Nyugdíjas csoport tagjaival a parkban padok, asztalok
festése, virágok ültetése,
- 12-én délelőtt Alpolgármester társaimmal vezetői megbeszélés, különös tekintettel a
falunapi rendezvények előkészítésével kapcsolatban,
- 15-én a „Leitert-mester műhelye” területen területrendezés, kaszálás a dolgozókkal, majd
délután Daránypusztán és Simon-majorban jártam,
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- 16-án Ságváron hivatali munka, majd délután a 06.09-i eső utáni helyreállítás egyeztetése a
községben a SIÓKŐÉP vezetőivel,
- 17-én falunapi meghívók készítése, elküldése, illetve a 06.24-i testületi ülés anyagai összeállításának segítése,
- 18-án délelőtt Ordacsehiben hulladéklerakónál egyeztetés, délután Somban fogadóóra,
utána a helytörténeti kiállítás anyagainak rendezése,
- 19-én délután a Somi Regionális Hulladékkezelő Központ új válogatócsarnoka
próbaüzemének megtekintése Dr Lengyel Róbert úrral, Siófok város polgármesterével, a
DBRHÖT elnökével és Jámbor Tímeával, a SIÓKOM Nkft ügyvezetőjével.
- 22-én a Közösségi ház tetőablakainak festése, játszótér homokozó rendezése, majd Siófokon
Falunap kapcsán megállapodás a Jeratel hastáncstúdió vezetőjével a fellépésükről.
- 23-án délelőtt Ságváron hivatali munka, majd délután Nagy János igazgató úrral
HulladékkezelőKözponthoz dolgozók felvételében való közreműködés.
- 24-én kaszáltatás, rendrakás, majd Siófokon DBRHÖT FB-és TT-ülésén részvétel, ezt
követően Ságváron együttes ülés, majd Somban testület 4 tagjával falunapi egyeztetés,
megbeszélés estig.
- 25-én reggel Ságváron hivatali munka, majd 9 órától Siófokon az NHSZ Zöldfok Zrt
közgyűlése. Délután Szabó Zoltán vállalkozóval a Dózsa köz és az Örömhegyi utcai árkok
rendbetételének egyeztetése. 14 órától jegyzői és polgármesteri fogadóóra megtartása, ezt
követően falunapi felkészülés, kiállítások rendezése estig.
- 26-án a kialakult gyakorlatnak megfelelően a Kaposvárról bérelt sátrak felállítását, az
asztalok elhelyezését végeztük dolgozóinkkal és aktivistáinkkal. Este a sütő-főző asszonyok
készültek a másnapi tennivalókra,
- 27-én 06 órától megindult a Falunapi-Süti Fesztiváli program, a képviselő-testület által
elfogadott programterv szerint. Jól sikerült versenyeket, programokat láthatott a helyi és az
idelátogató közönség. Köszönet minden résztvevőnek, rendezőnek.
- 28-án 04 órakor fejeződött be az utcabál, majd 06,30-tól a dolgozók szokásos módon
vezetésemmel elvégezték a sátrak bontását, a vállalkozónak való visszaadását, a terület
takarítását, több segítőnek hazavitték az eszközeit, edényeit, illetve kitakarítottak a Közösségi
házban.
- 29-én Nagyberény, Ságvár és Nyim települések önkormányzataihoz visszaszállításra kerültek
a sörasztalok és padok. Alpolgármester asszonnyal Ságváron rendeztük a falunap kapcsán felmerült számlákat, illetve a közfoglalkoztatottakkal megbeszélést folytattunk. Ezen a napon a
teljes polgármesteri jogkört átadtam Bertalan Lajosné alpolgármesternek, általános
helyettesemnek, mert 06.30-tól üdülni mentem.
- 30-tól üdülés családommal Visegrádon.
2015. július:
- 07.03-án estig üdülés családommal Visegrádon.
- 07.04-én a község és a Közösségi ház megtekintése, a héten kapott levelek áttekintése,
szükséges intézkedések megtétele.
- 06-án Ságváron hivatali ügyintézés, folyamatban lévő ügyek áttekintése (ügyiratok,
levelek, beadott pályázatok helyzete), majd délután megbeszélés Somban a dolgozókkal.
- 07-én Ságváron hivatali ügyintézés, ivóvíz pályázatok készítése, majd délután Somban
Dózsa
közi árok és a Vasútállomásnál árok tisztítás siófoki vállalkozóval,
- 08-án délelőtt a Vasútállomás feletti földútnál bokrok kivágása, aljnövényzet tisztítás, majd
Siófokon a Földhivatalnál egyeztetés a Hivatalvezetővel,
- 09-én délelőtt 10-től a Somi Regionális Hulladékkezelő Központ bővítése műszaki átadás- átvételi eljárás megindításán való részvétel, délután polgármesteri fogadóóra megtartása.
- 10-én délelőtt Ságváron ügyintézés, többek között a Dózsa-közi és az Örömhegyi utca
Vasútállomás feletti árkok gépi tisztítása számlájának rendezése szerepelt. Ezt követően
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Siófokon a Somi Regionális Hulladékkezelő Központ bővítésével kapcsolatos egyeztetésen
vettem részt,
- 11-én (szombaton) délelőtt a zártkertben kérésre részt vettem mezsgye-vita rendezésén,
- 13-án délelőtt Ságváron ügyintézés, ARTISJUS részére szerzői jogdíj fizetés intézése, majd
délután Zöldfok ZRT megbeszélés, illetve Petőfi utca végi útjavítás ellenőrzése,
- 14-én a Somi Regionális Hulladékkezelő Központ bővítésének műszaki átadás-átvételi
eljárásán való részvétel Som-Daránypusztán, majd délután hivatali ügyintézés Ságváron,
- 15-én a Temetőben rendcsinálás, a lekaszált fű és más hulladék összegyűjtése, égetése a
dolgozókkal,
- 16-án délelőtt az E-ON gáz üzletágtól kezdeményezésemre válasz érkezett a Posta fűtésével
kapcsolatban, ezért további egyeztetéseket folytattam telefonon. Délután a szokásos
fogadóórát tartottam meg,
- 18-án szombaton délután és este Siójuton, a falunapon képviseltem községünket,
- 20-án hőségriadót rendeltek el, így dolgozóink munkarendje is átalakult. Délután Siófokon
a NHSZ Zöldfok ZRT gazdasági igazgatójával tárgyaltam hulladékszállítás tárgyában,
- 21-én 8 órától Ságváron Önkormányzati Társulási ülésen vettünk részt Alpolgármester
asszonnyal, majd hivatali munkánkat végeztük,
- 22-én a hőségriasztás miatt 6 órától dolgozóink folytatták a Temetőben a kaszálást, a
Közösségi háznál a locsolást, illetve a közterületek rendben tartását,
- 23-án délelőtt Ságvári Hivatalunkban elintéztük Nagy Mihály dolgozónk kérésére munkaszerződésének megszüntetését, illetve helyére Csór János került felvételre. Ezt követően aktuális
feladataimat végeztem, majd délután Somban megtartottam fogadóórámat,
- 24-én, pénteken délelőtt Siófokon a Somi Regionális Hulladékkezelő Központ bővítésével
kapcsolatban tartott egyeztetésen vettem részt, illetve azt vezettem,
- 25-én szombaton délután és este Nyim község falunapján vettem részt,
- 27-én délután a Somi Regionális Hulladékkezelő Központ bővítésével kapcsolatos hulladékos
roadshow került megrendezésre a Közösségi házban 16 órától- 20,30-ig,
- 28-án délelőtt Ságváron hivatali munkámat végeztem, majd délután Balatonföldváron
folytattam egyeztetést hulladékos vagyonfelosztás tárgyában,
- 29-én Ságváron a Hivatalban dolgoztam, majd 12,15-17,30-ig a Siófoki Polgármesteri
Hivatalban DBRHÖT koordinációs értekezleten vettem részt,
- 30-án délután Aljegyző Asszonnyal és Bertalan Lajosné alpolgármester asszonnyal
fogadóórát tartottunk közösen 16 óráig, majd Alpolgármester asszonnyal Sutyor Zoltánné
Vöröskereszt elnökével és Simon Balázsné titkárral folytattunk megbeszélést 20,30-ig,
- 31-én délelőtt Dr Pozsár Éva fogszakorvossal folytattam megbeszélést a feladat ellátási
szerződés tartalmi kérdéseiről, majd a Kossuth utcában lakossági kérésre helyszíni bejáráson
vettem részt, ill. dolgozóinkkal beszéltem meg napi és soron következő feladatainkat. Ezt
követően lakásomról lakossági ivóvíz, hulladékszállítás és más kérdésekben folytattam
levelezést és telefonálást,
2015. augusztus:
- 08.01-én délután és este a 750 éves Ádánd község falunapi ünnepségén képviseltem
községünket,
- 08.03-án előkészítettem a posta épületének belső felújítását, egyeztettem a festésről, a
gázfűtés kialakításáról,
- 08.04-én délelőtt Ságváron hivatali munkámat végeztem,majd Somban dolgozóink
elvégezték a temetői járda rendberakását, a posta festés előtti előkészítését, majd lakásomról
hulladéklerakó átadásával kapcsolatos leveleket, telefonokat intéztem. A hőségriadó miatt
osztott munkaidőt rendeltem el 08.10-én délutánig,
- 08.05-én délelőtt Ságváron ügyintézést végeztem, majd Siófokon vettem részt a Somi
Regionális Hulladékkezelő Központ bővítése műszaki átadás-átvételi eljárásának folytatásán.
Hazafelé
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13,30-tól Ságváron folytattam megbeszélést Kecskés Gábor polgármester úrral orvosi
ügyeletről, valamint a hulladékszállításról. A Hulladékkezelő Központunk bővítésével
kapcsolatban késő délutántól a Siófoki Polgármesteri Hivatallal, a Társulási Tanács
Elnökhelyettesével, a felkért Ügyvéddel a jogi-műszaki helyzet tisztázása érdekében
folyamatos telefon és e-mail kapcsolatot tartottunk, egyeztettünk 22 óráig,
- 08.06-án délelőtt telefonon és e-mailben egyeztettem Ságvári Hivatalunkkal a szeptember
08-ra tervezett testületi ülésünk napirendjeinek előkészítéséről, majd fogadóórát tartottam,
- 08.07-én Ságváron hivatali ügyintézést végeztem, illetve megnéztem a postánk felújítását.
(mai napon kész lesz, hétvégére a takarítás marad. Indokolt volt a felújítás!)
- 08.08-án Kiliti Gazdanapokon vettem részt,
- 08.10-én (hétfőn) Siófokon DBRHÖT-Kivitelező közötti egyeztetésen vettem részt 8,4515,15-ig,
- 08.11-én délelőtt Ságváron hivatali munkámat végeztem, majd Somban Kersák Györgyné
falugazdász asszonnyal egyeztettünk soros feladatainkról,
- 08.12-én délelőtt Somban ülésezett a Tabi COOP ZRT Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága,
- 08.13-án 14 órától 18,30 óráig szokásos fogadóórámat tartottam meg.
- 08.14-én délelőtt T-HOME megyei képviselőjével a háziorvosi telefon javításáról
egyeztettem, majd átvettem és kifizettem a damilos fűnyíró javításához szükséges alkatrészt
és a dolgozókkal megbeszéltük a hétvégi búcsúval kapcsolatos közterületi feladatokat,
- 08.15-én délután és este Nagyberényben falunapon vettem részt,
- 08.17-én Siófokon vettem részt kistérségi egyeztetésen 9-12 óráig orvosi ügyelet és
hulladékszállítás témában, majd Ságváron hivatali ügyeket intéztem,
- 08.18-án délelőtt Ságváron hivatali munkámat végeztem, majd 13 órától a DBRHÖT FBülését vezettem, majd ezt követően a Társulási Tanács ülésén vettem részt,
- 08.19-én délelőtt Som-Simonmajorba mentem, majd dolgozóinkkal a község központját,emlékművek környékét-, és a Temetőt tetettem rendbe,
- 08.24-én reggeltől 12,45-ig Siófokon DBRHÖT FB-és TT-ülésen való részvétel, majd hazafelé
14 óráig Ságváron hivatali ügyintézés,
- 08.25-én délelőtt Ságváron hivatali munka, majd délután önkormányzati telefon T-Home
általi javítása. Dolgozóink a Rákóczi utcai szétvert hirdetőtábla javítását végezték,
- 08.26-án a Posta-épület gáz bevezetésével kapcsolatban folytattam egyeztetéseket,
- 08.27-én Siófokon 8,30-13,45-ig egyeztetés a NHSZ Zöldfok Zrt-nél hulladék-ügyben, majd
Somban 14,30-18,15 fogadóóra megtartása. Simon Balázsné volt képviselő, a Vöröskereszt
helyi titkára a Kossuth utca sarkán társadalmi munkában megnyírta a sövényt, köszönet
érte. A Posta előtti volt derítő megsüllyedt, döngöléséről, föld pótlásáról intézkedtem,
- 08.28-án délelőtt a 020/1 hrsz.-u területünk kaszálását végezték dolgozóink, illetve a
Közösségi ház előtt kapálták meg a virágokat utasításomra. Az E-ON Ügyfélszolgálati Kft-vel
egyeztettem ismételten a posta gázfűtésének biztosítása érdekében,
- 08.31-én dolgozóink előkészítették a Közösségi ház termeit a délutáni véradásra,
2015. szeptember:
- 01-én reggel 8 órától Ságváron a Szilády Áron Általános és Művészeti Iskola tanévnyitóján
vettem részt, majd a Hivatalban szokásos heti adminisztratív munkámat végeztem. Ebéd
után dolgozóink munkaszerződését intéztem, illetve a temetői és a 020/1 területeken
végzett munkájukat ellenőriztem,
- 02-án dolgozók szerződésének leadása Ságvári Hivatalunkban, Szigetvári Takarékkal megbeszélés,
- 03-án délelőtt telefonon sürgettem az E-ON-nál a Posta gázbekötésének engedélyezését,
délután 14,45-től-18,10 óráig Siófokon voltam a Somi Regionális Hulladékkezelő Központ
bővítése műszaki átadás-átvételi eljárás sokadik egyeztetésén. (jövő héten folytatódik),
- 04-én reggel Ságváron a jegyzői álláshelyre jelentkezőket hallgattuk meg, ezt követően
Kecskés
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Gábor polgármester úr vezetésével vezetői megbeszélést tartottunk. Aljegyző asszonnyal és
Szűcs Edina előadóval a somi Posta gázbekötése tárgyában többször telefonon egyeztettem a
Hivatalból az E-ON Pécs ügyintézőivel.
- 07-én reggel intézkedtem a hétvégi esőzés okozta károk elsődleges javításáról, mint az Ady
E. 32. szám alatt a Posta előtti volt derítő megsüllyedése, illetve a Kossuth utca végén, a
vasúti átjáró utáni árok javításáról. Dolgozóink a Kultúrtermet és környékét csinosítják,
készülve a szüreti felvonulásra és bálra. A délelőtt folyamán megbeszélést folytattam a Magyar
Posta Pécsi Igazgatóság Energetikusával a somi épület gázfűtési-költségének átvállalása
érdekében, amiben megegyeztünk.
- 08-án délelőtt Ságváron végeztem hivatali munkámat. A gázszolgáltatással kapcsolatos
ügyintézés 2016. januárjától átkerül a FŐGÁZ-hoz, ezért a Posta épület bekötése miatt
ismételten be kellett nyújtani igényünket, amit Szűcs Edinával elkészítettünk. Délután Gál
Róbert kollégával Somban a Petőfi és a Kossuth utcákban lakossági bejelentések kivizsgálását
végeztük,
- 09-én reggel 8-9,30 óráig Daránypusztán a buszmegállóknál szemétszedés, rendrakás volt.
Ezután 10 órától Siófokon a DBRHÖT tagok gyűlésen vettem részt 12,30-ig, majd Ságvári
Hivatalunkban Posta épületünk gázbekötésével kapcsolatos FŐGÁZ-igénylést készítettük el
Szűcs Edinával. Nagy Tamás dolgozónkkal Daránypusztán folytattuk a szemét összeszedését,
illetve Somban az Örömhegyi utcában a hétvégi esőkárok kijavítását ellenőriztem 14,45-ig.
- 10-én 14,15-18,30-ig heti fogadóórát tartottam, melyhez csatlakozott Bertalan Lajosné
alpolgármester,
- 11-én Kultúrterem és udvar, községközpont takarítása, felkészülés a szüreti felvonulásra és
bálra,
- 14-én: közterületek takarításának, fűnyírásának folytatása a közfoglalkoztatottakkal,
- 15-én délelőtt Ságváron hivatali munka, majd délután a Temetőben a kiszáradt örökzöldek
vágásának egyeztetése, irányítása, ( sírok elérhető tulajdonosainak értesítésével),
- 16-án délelőtt Ságváron hivatali munka, majd telefonon egyeztetés Sipos Tibor képviselővel,
este 19-22,30-ig megbeszélés a testület tagjaival,
- 17-én délelőtt Kaposváron tárgyaltam a Somi regionális Hulladékkezelő Központ bővítése
tárgyában, illetve 14,15-18,15-ig fogadóórát tartottam,
- 18-án délelőtt a DBRHÖT hétfői rendkívüli FB-ülésének anyagát állítottuk össze segítőimmel,
- 19-én délelőtt Nyim községben vettem részt a szomszédos civil szervezetek összejövetelén,
- 21-én délelőtt Siófokon a DBRHÖT rendkívüli FB-ülését vezettem, majd Ságváron hivatali
munkáimat végeztem,
- 22-én reggel 9,30-ig Ságváron hivatali munkámat végeztem. Ezt követően Siófokon a DélBalatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Hulladékkezelő Konzorcium 204 tagönkormányzata vagyonfelosztó tanácskozásán voltam, majd a Járási Hivatal Munkaügyi Osztályán egyeztettem a közfoglalkoztatásba bevonható somi polgárokról. Visszatértem a Városházára és a somi Hulladékkezelő Központ átadásával kapcsolatos egyeztetésen vettem részt 16 óráig.
- 23-án a Temetőben az elszáradt bokrok kivágása, elhanyagolt sírok rendezése, illetve Simonmajorban és Daránypusztán buszmegállóknál szemétszedés. Délután további egyeztetés a
Munkaüggyel közfoglalkoztatásról. Soros testületi ülés előkészítése Hivatalunkkal.
- 24-én délután fogadóóra megtartása,
- 25-én Siófokon a Városházán egyeztetés az orvosi ügyeletről, kistérségi egyéb feladatokról,
- 28-29-30-án a Somi Regionális Hulladékkezelő Központban 3 napos tesztüzemen való
részvétel.
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Megjegyzés:
Az ülések közötti vezetői munkáról szóló beszámoló csak a fontosabb adatokat tartalmazza,
nem tér ki tételesen az ehhez szükséges sok személyes, írásos, telefonos egyeztetésre,
eseményre.
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