Jegyzőkönyv

Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2018.
augusztus
28-án
az
önkormányzati
képviselő-testület
közmeghallgatással egybekötött, r e n d e s – nyilvános – üléséről

Jelen voltak:

Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
Bulyáki Zoltán,
Dr. Ficsor Mihályné,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt
Tóth Áron,
Veres Zoltán települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István, jegyző
Murguly Lajosné, pénzügyi iroda vezetője,
Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Paragh Lajos és Szántó Zsolt
települési képviselők

A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, a
napirendekhez és a közmeghallgatáson megjelent kedves vendégeket,
majd megállapította a jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét,
mivel a képviselő-testület 9 tagja közül mind a 9 tag jelen volt, majd
megnyitotta a közmeghallgatással egybekötött ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Paragh Lajos és Szántó Zsolt
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települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
142 / 2018.(VIII.28.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2018. augusztus 28-ai, közmeghallgatással egybekötött – rendes –
nyilvános ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Paragh Lajos és Szántó Zsolt
települési képviselőket választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót és az előterjesztéseket majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Nonprofit KFT. 2018. I.
félévi gazdálkodásának alakulásáról
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság
2.- TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város Önkormányzat
gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi bizottság

2018.

I.

félévi

3.- TÁJÉKOZTATÓ a környezet állapotáról, a környezetvédelmi feladatokról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
4.- TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati beruházásokról és az önkormányzat
fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
E g y é b, a lakosságot érdeklő kérdések.
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Ezután a polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, vagy új
napirendre vonatkozó javaslat.
Miután kérdés és javaslat nem hangzott el szavazást rendelt el, a
napirendre vonatkozóan, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
143 / 2018.(VIII.28.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- BESZÁMOLÓ a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Nonprofit KFT. 2018. I.
félévi gazdálkodásának alakulásáról
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság
2.- TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város Önkormányzat
gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi bizottság

2018.

I.

félévi

3.- TÁJÉKOZTATÓ a környezet állapotáról, a környezetvédelmi feladatokról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
4.- TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati beruházásokról és az önkormányzat
fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
E g y é b, a lakosságot érdeklő kérdések.

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA
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Tárgy: /1.tsp./ BESZÁMOLÓ
a
„Nagyecsedi
Városüzemeltetési”
Nonprofit
KFT.
2018.
I.
félévi
gazdálkodásának
alakulásáról
Előadó: Kovács Imre, a Kft. ügyvezető-igazgatója
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság
Kovács Lajos, polgármester: köszöntötte Kovács Imrét, a Kft. ügyvezetőjét.
A beszámoló főbb számait ismertette. A bevétel 50.150.139.-Ft, a kiadás
49.744.652.-Ft, így 405.487.-Ft-os pozitív mérleggel zárta a félévet a Kft.
Közismert feladatokat látnak el a településen, az intézmények
karbantartását végzik, emellett temetkezési szolgáltatást nyújtanak. Az
étkeztetéstől kezdve a piacüzemeltetésen át számos egyéb feladata is van
a Kft-nek, amit eredményesen végeznek.
Megkérdezte Kovács Imrét, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos
beszámolót.
Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője: nem akart kiegészítést tenni, de a
felmerülő kérdésekre igyekszik válaszolni.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a
napirenddel kapcsolatban, majd kérte a Pénzügyi és a Településfejlesztési
Bizottságok véleményét.
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság támogatta
a kft. beszámolójának elfogadását.
Szántó Zsolt a TFB. elnöke: elmondta, hogy egyhangúlag támogatta a
beszámoló elfogadását a Településfejlesztési Bizottság is.
Miután további hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást
rendelt el, majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 9 fő
Egyhangúlag – 9 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
144 / 2018.(VIII.28.) KT.
határozata
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A „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Nonprofit KFT. 2018. I. félévi
gazdálkodásának alakulásáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a „Nagyecsedi Városüzemeltetési” Nonprofit KFT. 2018. I.
félévi gazdálkodásának alakulásáról szóló írásos beszámolót, azt jónak
tartja és elfogadja.

Tárgy: /2.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. I.
félévi gazdálkodásáról
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy az előző napirendhez
hasonló témájú napirendről van szó, csak itt az önkormányzat féléves
gazdálkodása a tárgy. A költségvetési főösszeg 2.207.239.512.-Ft. Az
előterjesztésből látszik, hogy a bevételeket 42,81%, a kiadásokat 29,94%osan teljesítette az önkormányzat. A kiadások kisebb arányú teljesülését a
fejlesztési célú költségvetés magyarázza, ahol a kiadások 2,04%, a
bevételek 26,07%-ban teljesültek. Szerencsére több fejlesztési célú
pályázatot is elnyert az önkormányzat, melyek jelentős részében
megigényelték az előlegeket. A bevételi oldalon ezek teljesültek. A kiadási
oldalon még minimális mértékben tudtak teljesülni a tervek, mert
elhúzódtak a pályáztatási eljárások. A jelenlegi fejlesztésekről az utolsó
napirendnél kapnak tájékoztatást. Várhatóan ezek év végére össze fognak
érni. Hitel tekintetében a testület által jóváhagyott 27.500.000.-Ft-os
folyószámlahitel-keret adja az önkormányzat hitelállományát, amit minden
évben igénybe vesznek a számlák rendezésére. A hitel havonta
visszafizetésre kerül, így hó végén mindig hitelmentesen zárnak.
Sajnálatos, hogy továbbra is arról ad tájékoztatást, hogy a működési
kiadások tekintetében nincs megfelelő bevétele az önkormányzatnak, így
folyamatos a szállítói tartozás. Folyamatosan görgetik maguk előtt a ki
nem fizetett számlákat, melynek összege 16.711.515.-Ft. Ez nem kevés,
de ha az elmúlt évek tükrében nézik, akkor pozitív tendenciát mutat, mert
évről évre sikerül csökkenteni. 2016-han 34.780.-Ft, 2017-ben
32.196.000.-Ft, míg 2018-ban 16.700.515.-Ft-ot görgetnek. A tendencia
javul, remélhetőleg eljön az idő, amikor nem lesz szállítói tartozásuk. Ezek
a számok tulajdonképpen teljes egészében jellemzik az önkormányzat
gazdálkodását. Eredményként lehet megállapítani, hogy a beszállítókkal
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sikerült megállapodni, így a napi munkában nem okoz fennakadást ez a
likviditási probléma.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a Bizottság a tájékoztatót
megtárgyalta és egyöntetűen támogatta a tájékoztató elfogadását.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal – elfogadta
Nagyecsed Város Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /3.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ
a
környezet
környezetvédelmi feladatokról

állapotáról,

a

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy ezt a napirendet
kötelezően írja elő a jogszabály. E vonatkozásban több téma kerül
meghatározásra. Csak azokhoz mondott néhány gondolatot, ami
közérdeklődésre tarthat számot.
A továbbiakban is rendelkezésre áll a hulladéksziget a szelektív hulladék
gyűjtése 4 helyen, ahol a papír, műanyag és üveg külön gyűjtésére van
mód. Buzdította lakosságot, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Ezen
túlmenően mindenkinek rendelkezésére áll, hiszen helyben van a
hulladéklerakó, ahol nagyobb mennyiségben keletkezik hulladék, akkor a
telepre ki lehet vinni. Azt kérte, hogy ezt vegyék igénybe és ne a határba
vigyék ki.
A csapadékvíz egy sikeres projekt kapcsán nem jelent olyan problémát,
ami említésre méltó. Kérte a lakosság megértését, amikor egy zápor
esetén a csapadék sokszorosa esik le a szokásosnak, ami fél-egy órára
összegyűlik. Ezt rendszerint a csapadékvíz-elvezető egy órán belül
levezeti.
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Légszennyezés tekintetében leginkább az allergén növények pollenje
jelenthet problémát. Kérte a nagyecsedieket, hogy mindenki a saját
ingatlana előtt és környezetében lévő területet kaszálja le, tartsa rendben.
Folyamatosan érkeznek bejelentések a nyár folyamán. Ez nem az
önkormányzat,
hanem
az
ingatlantulajdonos
kötelezettsége.
A
közmunkásnak nem az a feladata, hogy a magánlakás előtt levágja a gazt.
A főbb közlekedési utak mellett rendben tartják a területet, de az
önkormányzat képtelen arra, hogy az összes belterületi úthálózat mellett
rendben tartsa a közterületet. Kérte, hogy mindenki tartsa rendben a
környezetét, hiszen ezzel magának tesz jót.
Az ivóvíz ellátás megoldott a településen, ebben további feladat nincs.
Megkérdezte, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban bárkinek kérdése,
véleménye.
Veres Zoltán, települési képviselő: köszöntött mindenkit és a
csapadékvízzel kapcsolatban vetett fel egy konkrét problémát. A Kinizsi és
Zrínyi utca kereszteződésében kellene az átereszt kitakaríttatni, mert csak
részben engedi át a vizet és ott folyamatos utánpótlás van, mert a Bocskai
utcán lévő artézi kút vize oda folyik.
Kovács Lajos, polgármester: megköszönte az észrevételt és Kovács
Imrének jelezte a problémát, szervezzék meg a teendőket. Folyamatosan
szoktak ilyen problémát megoldani, legutóbb a Petőfi utcán tisztítottak
átereszt womával. Sajnos a bemosott föld sokszor okoz problémát főleg a
zárt rendszerekben. Kérte Kovács Imrét, hogy a szükséges munkát
végezzék el.
Bugja János, települési képviselő: a kerékpáros közlekedéssel
kapcsolatban vette fel, hogy indul a szeptemberi iskolakezdés. Fél
nyolckor nagyon megnő a forgalom a városközpontban, a mezőgazdasági
gépek is ilyenkor fognak felvonulni. Ez egy nagyon veszélyes helyzet. Jó
lenne valami megoldás, ha a mezőgazdasági gépek hamarabb indulnának.
Lehetne egyeztetni a gazdákkal, mezőgazdasági vállalkozókkal.
Kovács Lajos, polgármester: több gazdálkodóval folytatott már erről
megbeszélést. Néhány gazdálkodó a belvárosban épít mezőgazdasági
géptárolót. Sokkal logikusabb lenne a város szélére tenni ezeket. Az InterAgrárium vezetőjével is beszélt, hogy nem lehetne-e a város szélére
kivinni a gépeket és onnan indulnának munkára. Az összes gazdának
felhívta a figyelmét, hogy a földterületeihez legközelebb lévő város szélén
építsenek géptárolókat. Ehhez szükség van arra, hogy a gazdák ezt a
problémát felismerjék. A jogszabályok lehetővé teszik ezeket az
építkezéseket. A praktikum oldaláról megközelítve az volt a kérése a
gazdálkodók felé, hogy próbáljanak meg segíteni a lakosságon. Akinek
mezőgazdasági gépparkja van az a város széle felé terjeszkedjen. Ezzel
lehetne a felvetett problémát megoldani.
Paragh Lajos, települési képviselő: köszöntött mindenkit. Egy lakossági
észrevételt tolmácsolt. A Báthori utca sarkán lévő gyalogátkelő mellett, a
szennyvízberuházás közben elbontásra került egy beton védőkorlát. Azt
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vissza kellene tenni, mert elég mély az árok, balesetveszélyes. Nem a régi
betonkorlát visszaállítására gondolt, egy egyszerű csőből készített is
ellátná a feladatot.
Kovács Lajos, polgármester: látta, hogy Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
jegyzetelt nagyon helyesen, ez is nyerjen megoldást. A gépek után az
állattartást is meg kell említeni. Számos panasz érkezik az
önkormányzathoz a belterületen lévő gazdálkodókkal kapcsolatban, akik
sok állatot tartanak. Praktikus és célszerű lenne, ha ezek a gazdálkodók a
város széli ingatlanok felé helyzenék át ezeket a telephelyeket. Óhatatlan,
ha nagy számú állat van egy ingatlanon, az jelentős terhelést jelent a
szomszédok számára.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek további észrevétele, kérdése az
elhangzottakkal kapcsolatban.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal – elfogadta a
környezet állapotáról, a környezetvédelmi feladatokról szóló
tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

Tárgy: /4.tsp./ TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati beruházásokról és az
önkormányzat fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: emlékeztetett, hogy az önkormányzat
gazdálkodásánál utalt az elnyert pályázatokra.
A helyi szintű komplex program 140 milliós pályázat, ami egy korábbi
program második fordulójának tekinthető. Az első program keretében
építették meg a Síp utcai közösségi házat. Ennek a továbbvitelére adtak
be pályázatot, amit elnyertek. Ennek keretében további két évig tudják
üzemeltetni a házat, és az ott lévő szolgáltatásokat, valamint számos
humánfejlesztési program valósul meg. Ennek a programnak van egy
másik lába, a komplex telep programnak a szociális városrehabilitációs
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része, ami egy 143 milliós program, amit szintén sikerült elnyerni.
Infrastrukturális programelemeket tartalmaz. Kétlakásos önkormányzati
bérlakást épít az önkormányzat egy földszint, tetőtér beépítéssel készülő
házzal a Lutheránus és Vasút utca sarkán. Ott most egy félig elhordott
családi ház áll, amit hosszú évek óta nem laknak. Most egy kulturáltan
kinéző vérlakás épül, amit szociális alapon fognak bérbe adni. Térfigyelő
rendszer épül a Vasút utcán és a Síp utcai ház, ill. a megépülő bérlakás
környezetében. A Vasút utcai járda és a csapadékvíz elvezetés
rekonstrukciója is megtörténik ennek a pályázatnak a keretében. A Síp
utcai ház udvarának rendezése is több elemmel bővül, üvegház és
szerszámtároló, valamint többfunkciós sportpálya és játszókert kerül
kialakításra, valamint az ingatlan körbekerítése is megtörténik.
A barnamezős területek rehabilitációja kapcsán városi piac kialakítására
nyílt lehetőség, 100 millió forintot nyertek erre a célra. Már sikerült a
kivitelezést elkezdeni, közel 50%-os készültségben van a piac. Reményeik
szerint ez az ősz folyamán el is készül. Egy civilizált, háttér és kiszolgáló
helyiségekkel ellátott piacteret kapnak. Átadás után, ha a hatósági
engedélyeket is megkapják, akkor a vásártérről a vásár és piac átkerül ide.
Az üzemeltetésére készül egy szabályzat. Az üzemeltetést a Kft. fogja
végezni. Lehetőség lesz az elárusító helyek vonatkozásában a helyi
termelőknek is kivinni a portékát.
A zöld város kialakítása Nagyecseden 391 millió forintos költségvetésű
program. A városi művelődési ház nagy rekonstrukciója és bővítése,
katasztrófavédelmi szolgáltató ház létrehozása, ill. a városi sporttelep
környezetében zöldfelület fejlesztés és a játszótér megújítása valósul meg.
Még vannak teendők, nagyon elhúzódik a tervezés. Jelen állás szerint az
októberbe is bele fognak csúszni. A munkák ideje alatt nem tudnak
programokat bonyolítani a művelődési házban.
A humán szolgáltatások fejlesztése pályázatot 5 településsel – Béberjén,
Fülpösdaróc, Ököritófülpös, Győrtelek, Nagyecsed – közösen valósítják
meg. A térségben különböző szolgáltatások, gyerekorvosi feladatellátás,
hiányszakemberek pótlása, rendezvények, képzések megvalósítása fog
zajlani. Három évig fognak ilyen szolgáltatásokat nyújtani, ahol az
önkormányzat saját erőből nem tudna ilyen szakembereket foglalkoztatni.
A pályázat összegét megbízási szerződések alapján főleg bér jellegű
költségekre fordítják.
Lakhatás és humánerőforrás fejlesztésre 75 millió forintot nyertek. A
Báthori utcai szolgálati lakásban 3 lakás felújítása valósul meg, ill. külső
rekonstrukció. Különböző rendezvények, képzések lesznek biztosítva,
ennek keretében tudnak még foglalkoztatni helyi hiányszakmában lévő
fiatalokat.
A következő elnyert program, a gyermekeinkké a jövő – készségfejlesztés,
képességkibontakoztatás a kultúra és népművészet eszközeivel. Ez egy
kisebb projekt, 14 milliós program. Jellemzően kézművesség, néprajz,
régészet, hagyományőrzés, honismeret, néptánc, zene, bábszínház, sport
egészséges életmód, nyelvismeret, táborok szervezésére van lehetőség.
Ez is inkább a fiatalokat célozza, ahol számos színes programot vehetnek
igénybe a fiatalok.
Három olyan projekt van, ami még döntésre vár.
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A nagyecsedi iparterület fejlesztésre beadott pályázat két részből áll. Az
elsőt, ami a hulladéklerakó melletti iparterület kialakítását célozza
támogatásban
részesítették.
A
másik
részét
pedig,
ami
a
Városüzemeltetési Kft. telephelye és a mellette lévő önkormányzati terület
iparterületté alakítását célozná azt nem. Ezt megkifogásolták, ennek az
elbírálása folyamatban van.
A másik két benyújtott pályázatuk humán jellegű, turisztikai program. Az
egyik „Kultúra, hagyományok, örökség, helyi identitás erősítése
Nagyecseden” 50 milliós program. Az ecsedi várra, a Károlyi kúriára
alapozott turisztikai program lenne.
A másik program a „Négyen négykeréken a lápi vidéken” – Nagyecsed
turisztikai látványosságainak és az Ecsedi-láp megmaradt természeti
értékeinek megtekintése. Ezt a Leader-be adták be, 13 millió forintot
nyertek. Ez Nagyecsed nevezetességeinek megközelíthetőségét segítő
infrastruktúra, kerékpár és bringóhintó beszerzése, üzemeltetése, tárolása
a Komoróczi utcai közösségi ház környezetében.
A projektek vonatkozásában elég mozgalmaz az élet Nagyecseden, elég
sok nyertes projektjük van. Természetesen még sok mást is terveznek
attól függően, hogy milyen kiírás jelenik meg. A 2020-ig terjedő
fejlesztések jórészt kiírásra kerültek. Az újabb ciklusban lehet újabb
pályázatokat várni. A jelenleg kiírtaknál sokra tudtak pályázatot
benyújtani.
Megkérdezte, a jelenlévőket, hogy az elhangzottakhoz van-e kérdés,
észrevétel.
Mivel további hozzászólás nem volt a polgármester szavazást rendelt el
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 9 igen szavazattal – elfogadta az
önkormányzati beruházásokról és az önkormányzat fejlesztési
elképzeléseiről szóló tájékoztatót.
(Az SZMSZ szerint a tájékoztatókról határozatot hozni nem kell, csupán a
szavazás eredményét kell a jegyzőkönyvben rögzíteni.)

E g y é b, a lakosságot érdeklő kérdések.
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Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy a közmeghallgatás
lehetőségét megragadva van-e közérdekű bejelentés, kérdés.
Mivel nem látott ilyet a médiából ismert rezsicsökkentés témájában adott
tájékoztatást. A kormány úgy döntött, hogy fűtéstámogatás körben
szeretne egy egyszeri támogatást adni azoknak is, akik a távfűtésből és a
gázfűtésből kapott támogatást nem tudták igénybe venni. Egyszerűsítve
azok a családok kaphatnak egy egyszeri 12 ezer forint értékű tüzifa
támogatást, akik nem gázzal, vagy távhővel oldják meg a fűtést. Csak
azok tudják ezt igénybe venni, akikhez sem a távhő, sem a gáz nincs
bekötve, így a támogatást nem tudták igénybe venni. A támogatás
megszerzéséhez be kell nyújtani egy igénylő lapot. A városüzemeltetési
irodában lehet ehhez az igénylő laphoz hozzájutni. Minden nagyecsedi
lakos, aki a feltételeknek megfelel az igényét benyújthatja. Ezt tüzifa
formájában fogja mindenki megkapni. Október 15-ig van lehetőség ennek
az igénylő lapnak a leadására. Ne felejtse el senki, mert a határidő
jogvesztő, 15-e után már nem tud igényt leadni senki.

Miután más hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a
jelenlévőknek a részvételt, s az ülést bezárta.
K.m.f.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

Paragh Lajos
települési képviselő
jkh.

Szántó Zsolt
települési képviselő
jkh.
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