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Készült: Bér Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. május 16-án megtartott
nyilvános ülésérıl.
Az ülés helye: Bér Község Kultúr háza 3045. Bér, Petıfi út 34.
Az ülés kezdete: 2010. május 16-e 14 óra, az ülés vége 17 óra 30 perc
Jelen vannak:

Matics János polgármester
Osztroluczki Pál alpolgármester
Fülöp Réka képviselı Urbán Sándorné,
Sulyan Andrásné, Puporka Ottó képviselık

Tanácskozási joggal jelen van: Hegedős Tiborné jegyzı
Matics János polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselıtestület 6 tagjából 6 jelen van, így az ülés határozat képes, megnyitja.
A polgármester javaslatot tett a jegyzıkönyv-hitelesítık, és a jegyzıkönyv-vezetı személyére.
A képviselı-testület Sulyan Andrásnét és Puporka Ottót jegyzıkönyv-hitelesítıknek,
Hegedős Tibornét jegyzıkönyv-vezetınek egyhangúlag elfogadta
A polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére:
NAPIREND:
1./ Óvoda felújítással kapcsolatos önrész fizetési kötelezettségvállalás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
2./ Oktatási Intézményi Társulás 2009. évi elszámolásának elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
3./ 15 órai kezdettel Közmeghallgatással egybekötött Falugyőlés
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A képviselı-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.
1./ Óvoda felújítással kapcsolatos önrész fizetési kötelezettségvállalás
Elıterjesztı: Matics János polgármester
T! képviselı társaim mint az elızı Képviselı-testületi ülésen tájékoztattam önöket, hogy az
óvoda felújításra Vanyarc Önkormányzata mint az Oktatási Társulásunk fenntartója által Béri
tagóvodára beadott pályázat eredményes lett. A Bér Község Önkormányzat Képviselıtestülete 27/2010.(II.15.) határozatában foglaltak alapján a vállalt önrészt és a mőszaki
ellenır közremőködési díját a 2010. évi Költségvetésünk terhére meg kell fizetnünk .
( önrész 751.111,- mőszaki ellenır díja. 100.000,- az elıkészítés és tervezés költsége
250.000,- Ft) ebbıl kifolyólag határozatban kell vállalnunk ezen kötelezettséget. Ezennel
örömmel tájékoztatom önöket, hogy ezen összeg nem növeli az elfogadott költségvetési
hiányunkat mert többletforrásból ezt biztosítani tudjuk. A kivitelezés idıpontja 2010 június
01. és augusztus 30 között befejezıdik és ezen idıszakban a közmunkásokkal felújíttatjuk a
konyhát és ha a p.ü. keretünk engedi akkor a homlokzat teljes felújítását is elvégezzük.
6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következı határozatot
hozta:
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Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
48/2010.(V.16.) határozata
/1/2010. (I. 19.) ÖM rendeletében kiírt pályázathoz szükséges
pénzeszköz biztosításáról/
1./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
felújításra kiírt pályázatok elbírálásában valamint a kivitelezı kiválasztásában
Bér Önkormányzata nevében eljárjon.
2./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
nyertes pályázónak a Kivitelezıi Szerzıdését Bér Önkormányzata nevében aláírja.
3./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a Kivitelezı által benyújtott
Számláknak az önrész összegét a 751.111,- Ft valamint a mőszaki ellenır díját
100.000,- Ft ot a fizetési határidın belül Vanyarc Község Önkormányzat Számlájára átutalja
4./ Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Számlák beérkezésekor az átutalásokról azonnal intézkedjen.
Felelıs: polgármester
Határidı: értelem szerint
2./ Oktatási Intézményi Társulás 2009. évi elszámolásának elfogadása
Elıterjesztı: Matics János polgármester
A Képviselı-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következı határozatot hozta:
Bér Község Önkormányzat
Képviselı-testülete
49/2010.(V.16.) határozata
/ Oktatási Intézményi Társulás 2009 évi elszámolásáról /
1./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a polgármester elıterjesztése alapján
megtárgyalta és elfogadja Vanyarc Község Önkormányzatával –a társulás keretében közösen
mőködtetett Veres Pálné Általános Iskola, valamint a Napsugár Óvoda 2009. évi
elszámolását
2./ Bér Község Önkormányzatának Képviselı-testület felkéri Matics János polgármestert,
hogy határozatáról értesítse Vanyarc Község Önkormányzatának Képviselı-testületét.
Felelıs: Matics János polgármester
Határidı: értelem szerint
Mivel más napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta
majd a falugyőlést megnyitja.
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3./ Közmeghallgatással egybekötött falugyőlés.
- Tájékoztató a 2009. évi költségvetésrıl
- Tájékoztató a 2009. évi feladatokról
- Tájékoztató a 2010. évi feladatokról
- Tájékoztató a Szirák és Térsége szennyvíz projektrıl
- Lakossági kérdések-válaszok
Elıterjesztı: Matics János polgármester
Tisztelt Hölgyeim es Uraim!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket a Képviselı-testület és a magam nevében.
Köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel és meghallgatják tájékoztatónkat.
Elsıként szeretném bemutatni önöknek a régi új jegyzı asszonyunkat és kívánunk neki
hosszú és mindenki számára jó és eredményes munkát.
Egyben köszöntjük köreinkben az új képviselınket Fülöp Rékát és kérem, hogy munkájával
segítsen bennünket a hátralévı néhány hónapba a haladásban.
Elmondhatom, hogy a testületi légkör kulturáltabb és hatékonyabb mióta Ruga Jánosné
eltávozott köreinkbıl. Köszönöm neki!
Mint tudjuk oszlopos tagja volt annak a képviselı csoportnak akik kis sikert vallhatnak
maguknak az Önkormányzati munka eddigi akadályoztatásában.
Elızetesen tájékoztatnám tisztelt vendégeinket, hogy 2009. évvel felbontottuk Szirákkal a
körjegyzıséget mert községünk számára sajnos anyagi és fıleg szakmai színvonalon nagyon
nagy hátránnyal mőködött.
Nem szeretnék most belemenni a részletekben, hogy az okokat a tisztelt képviselık egy
részének és a Sziráki polgármester tevékenységének köszönhetjük.
Ettıl függetlenül az elmúlt három évet, ami mögöttünk áll, nyugodtan elmondhatjuk, hogy
sok munkával és látható eredménnyel végeztük.
Keményen dolgoztunk a kitőzött célunk és programunk megvalósításán melyben sajnálattal a
képviselık egy része csak akadályoztatás formájában vett részt.
Nem hagytuk elterelni a figyelmünket a feladatokról és sokszor szükségünk volt a józan
eszünkre, hiszen köztudott, hogy Ruga Jánosné és Urbán Sándorné képviselı társaink minden
energiájukat bevetették, hogy mint anyagilag hátráltassák a munkánkat és a Béri
Önkormányzatot erkölcsileg lejárassák a környezı településeken és hivatalok szemében.
De a szemmel látható eredmények bizonyíthatják, hogy mi voltunk az erısebbek.
A pénzügyi és gazdasági válság hatása az önkormányzatokat is súlyosan érinti, így
természetesen bennünket is. Évrıl évre nehezebb az önkormányzatok helyzete.
Napjainkban a településeknek már nemcsak a fejlesztéseket, hanem a mőködést is hitelbıl
kell finanszírozniuk. Ha ez a gazdasági helyzet nem javul, könnyen elıfordulhat, hogy az
önkormányzatok egy adósságspirálba kerülnek, mely a csıdhöz vezethet.
Községünk, azért reméljük még messze van, de éppen ezért a jövıben is az átgondolt
gazdálkodásra kell törekednünk.
A 2009. évi költségvetés készítésekor azon dolgoztunk, hogy honnan tudunk forrásokat
megtakarítani, vagy átcsoportosítani, hogy a negatív eredményt csökkenthessük.
Az éves megfontolt és gondos gazdálkodás eredményeként sikerült elérni, hogy 2009. december
31-én kiadásunkat újabb hitelfelvétel nélkül tudtuk teljesíteni és még az elızı vezetéstıl örökölt
számlatartozásainkat, hiteleket és annak magas kamatait is haladéktalanul törlesztettük, annak
ellenére, hogy semmilyen forrásból pénzügyi támogatáshoz nem tudtunk hozzájutni.
A mai napon büszkén elmondhatjuk, hogy minden beszállítót idıben kifizetünk és nincs számla
tartozásunk.
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A 2009. évi Költségvetés beszámolójáról és gazdálkodásunkról szólnék:
A 2009 évi bevételeink összességében
Az önkormányzat legnagyobb saját bevételi forrása a helyi adó volt.
Ezúton szeretném megköszönni minden adófizetı polgárunknak akik a családokra nehezedı
anyagi terhek ellenre is becsületesen, határidıre eleget tettek a kötelezettségüknek. a község
fejlıdése érdekében.
Azt megjegyezném, hogy eddig a körjegyzıség mulasztásából eredı adó kintlévıségeket
ebben az évben szigorúan befogjuk hajtani minden eszközt igénybe veszünk.
Már elkezdtük az APEH-hoz az értesítések kiküldését hamarosan elkészülnek az iratok az
okmányiroda és a földhivatal felé való benyújtásokhoz valamint felvettük a kapcsolatot a
végrehajtóval is.
Nem tőrhetjük tovább, hogy az adót elkerülık a becsületes adófizetık szemébe nevessenek,
ez az összeg hiányzik a kasszából.
A bevételeink második csoportját a különbözı átvett és egyéb pénzeszközök tették ki.
Ezért 2009 évtıl társulásban mőködtetjük a könyvtárat mely ugyancsak többlet forrást jelent
2010. évtıl pedig a szociális étkezést és bevezettük a házi segítés nyújtást.
Kiadásaink közül a legnagyobb terhet az adóság rendezése és az intézmények mőködtetése /
hivatal, orvosi rendelı, iskola, óvoda / és a község fenntartása okozza, a csökkenı állami
támogatások mellett:
Az önkormányzat adóság állománya
2006 évben 11.660 eft számla és bér juttatások és 19.377 eft. hitel összesen: 31.037 eft. volt
2007 ben a számlák: 9.513 eft a hitel 17.118 eft összesen: 26.631 eft. volt
2008 ban a számlák 4.055. eft a hitel 17.889. eft összesen: 21.944 eft volt
2009 ben a számla tartozások 300 eft és a hitel: 15.240.eft összesen: 15.540 eft és
természetesen a ezen felül még az összes felmerülı kamatokat is fizettük.
Itt azért megszeretném említeni, hogy Urbán Sándorné más sajátos adatokkal tájékoztatja a
lakosság egy részét melyet ı tart nyílván de mi a valós könyvelésbıl tájékoztatunk.
Egyben nagy adminisztratív és anyagi kötelezettség hárult az önkormányzatra a
közfoglalkoztatásból adódóan melyre közel 5 millió Ft ot költöttünk.
Igaz ez nem volt kötelezı de mi a munkanélküli lakosság helyzetére való tekintettel
felvállaltuk a többlet munkát és kiadást.
Béren 100% ba használtuk ki a lehetıséget tájékoztathatom önöket, hogy információm szerint
ezzel egy önkormányzat sem dicsekedhet.
2010 évben is folytatjuk a programot de az elızı évben levontuk a negatív konzekvenciát és
ebbıl okulva megfontoltabban fogjuk alkalmazni a dolgozókat és a problémásoknak nem
biztosítunk munkát.
A szemétszállítási díjat ugyan nem vállalhatta az önkormányzat, de a többletterhet azáltal is
igyekeztünk csökkenteni, hogy a szemét lerakási és ártalmatlanítási díjat a lakosságtól 2009
évben átvállaltuk.
Körjegyzıség: megalakításának célja az lett volna, hogy hatékonyabb, olcsóbb hivatal jöjjön
létre, e mellett polgárbarát, ügyfélszolgálatot és szakszerő pontos munkát is elvárunk.
2007 ben az indulásakor sem zökkenımentesen, 7 fıvel kezdte meg mőködését de mint ez
menetközben kiderült, hogy a költség takarékosság helyett többletkiadást eredményezett
annak ellenére, hogy a hatékony, szakszerő és pontos munkát elvégzı hivatalból csak káosz
lett.
Ezért a többszöri kezdeményezésem eredménye ként 2009. ben sikerült elfogadtatnom a
testülettel a felbontás kimondását.
Így 2010 januártól tárgyalásokat kezdtünk Vanyarccal de az általuk javasolt feltételek nem
voltak elfogadhatók ezért ez nem vezetett eredménnyel.
Én úgy vélem, hogy ezt a döntést a következı testületnek kell megtenni
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Általános iskola: 2009-ben az iskola épületének központi főtése önerıbıl
közfoglalkoztatásban elkészült az éves rendszeres belsı festést és mázolást is elvégeztük.
Az általános iskolánk színvonala most már úgy vélem kulturált még a tornaszobát kell
felújítani és a környéken a legszínvonalasabb kis iskolája lesz.
Óvoda: 2009 ben. pályáztunk a vizesblokk felújítására és a nyílászárok cseréjére de nem
jártunk sikerrel ebben az évben ugyan csak kísérletet tettünk és fáradságunk nem volt
eredménytelen.
Nyertünk! 7.511.eft ot melynek 10% önerejét nekünk kell hozzátenni de a pénzügyi válságra
való tekintettel ezt is a jó gazdálkodással és intézkedésekkel elıtudtuk teremteni.
Persze ezért is sok jogtalan vád ért de én úgy vélem, hogy jól tettem, hogy felvállaltam mert
így ebben az évben is 2,1 millió forintot kaptunk vissza a társulástól.
Könyvtár : helyiségeit teljesen felújítottuk új könyvespolcokat vásároltuk a 2009 évben erre
a célra kapott 400 e. Ft többlet támogatást erre fordítottuk.
Beléptünk a mozgókönyvtár szolgáltatásban melyben új könyveket és DVD ket kaptunk.
Felszereltük számítógépekkel melyeket ajándékba kaptunk az EAGLE-COMP Kft tıl akik a
hivatal számítógép hálózatát tartják karban.
Ezeken az internet szolgáltatás is mőködik.
Ebben az évben a terveink szerint elkészült a központi főtés, még vásárolunk DVD lejátszót
és TV.t
Szeretném ha a településen minél többen igénybe vennék.
Orvosi rendelı: 2009 évben szerencsére megoldódott a házi orvosi ellátás de sajnos januártól
a doktor úr eltávozott mivel a Sziráki Önkormányzat ígéretét szokásához híven ismételten
nem tartotta meg, hogy az orvosnak biztosítja a szolgálati lakást ezért felbontotta szerzıdést.
Így megint házi orvos nélkül maradtunk.
Az orvosi rendelıt és a védınıi helyiségeket is teljesen felújítottuk a központi főtés kiépítését
itt is a 2010 évben már megoldottuk.
Rendezvények: Az éves rendezvények megrendezése is egyre nagyobb anyagi terhet ró az
önkormányzatra, melyeket az elmúlt években is sikeresen megoldottunk úgy vélem, hogy az
anyagi lehetıségeinkhez mérten 2010 es évben is sikeresen fogjuk megoldani.
Településüzemeltetés:
Kötelezıen ellátandó feladatait a közfoglalkoztatásban alkalmazott dolgozók látják el mely
ugyan a lakosság körében elég sok kritikát kap de én azért úgy látom, hogy az elmultr16 év
semmittevéséhez viszonyítva óriási az elırelépés
Az utak, a parkok rendbetétele mellett, facsemetéket is ültettünk, és közel 150 e. Ft-ért
virágok kerültek kiültetésre.
A temetıben a közfoglalkoztatottak kivágták a bozótokat az évtizedek alatt szétdobált
szemetet összetakarították körbe betonozták a kerítés oszlopokat melyre, ha ez évben az
egyház megveszi a kerítés drótot akkor azt is felszereljük.
Az eredmények ellenére is egyes képviselık között feszültség keletkezett, mert nem volt
egyetértés abba, hogy mit végezzünk el bármibe kezdtünk a tisztelt ellenzék azt csak ellenezte
természetesen nekik semmi javaslatuk és ötletük nem volt.
A gazdasági kényszer igazolja, hogy a szemlélet változzon.
A településüzemeltetési feladatokat az idén is közhasznú és közcélú munkásokkal szeretnénk
végezni.
Az alkalmazásukat, személyi és egyéb járulékfizetésüket az állam 90-95 %-ban támogatja, így
az Önkormányzatot mindössze csak 5-10 %-os fizetés terheli, ugyanakkor az érintett polgárok
és családok jövedelmi viszonyait és megélhetését is javíthatjuk.
Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés : 2010 évtıl a Pásztói Kistérség Szociális ellátó
Szolgálatához került. Egyben bevezettük településünkön a házi segítségnyújtási ellátást
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melyet minden rászoruló idıs személy térítés nélkül igénybevehet. Ezzel kapcsolatos minden
információ és szolgáltatást azonban továbbra is a hivatalban kérhetı és helyben látjuk el.
15 fınek biztosítunk mindennap meleg étkeztetést és több mint tíz fı azon idısek száma akik
háznál napi segítségnyújtásban részesülnek.
Ennek a kialakításában is tevékenyen próbáltak egyes személyek akadályozni bennünket de
mi kerekedtünk felül.
Ennek még azon elınyét is élvezhetjük, hogy 2 fınek új munkalehetıséget biztosít.
Polgárırség Település ırség: Önként vállalt feladatként mintegy 100 e. Ft-tal segítettük ez
idáig a civil polgárır szervezet mőködését.
2009 ben elkezdtük a polgárırség pihenıjének a felújítását erre is közel 250 e Ft ot költöttünk
ebben az évben befejezzük.
Megalakítottuk a Település İrséget melyre az IRM. tıl nyertünk 2 fıre teljes munkabér
támogatást és 160. e. Ft ot. eszközvásárlásra egyben még 4 fıt közcélú foglalkoztatásban is
alkalmazunk erre a feladatra.
Így reméljük, hogy Béren az országosan emelkedı bőnözést meg tudjuk gátolni.
A településen végbemenı kisebb-nagyobb fejlesztések, korszerősítések:
Elızıekben már tettem említést több megkezdett feladatról így ezeket nem szeretném
ismételni ezen felül az alábbi feladatok várnak még az elkövetkezendı fél évben ránk.
Folyamatosan pályáztunk, kisebb nagyobb sikerrel így sikerült ez idáig egy pályázatot
nyernünk új játszótér építésére mely 10,3. millió Ft. de sajnos pénzügyi forrás hiány miatt
még a megvalósítása várakozik mivel 2,5 millió Ft ÁFA önrészt kell hozzátennünk.
Folyamatban van még a Szirák és Térsége néven futó szennyvíz beruházás elsı üteme melyre
76 millió Ft ot nyertünk az elsı ütemben
Tisztelt Résztvevık !
Ezzel át is térnék a 2010. évi elképzeléseinkre.
Mivel ebben az évben már a hátralévı idıszakban az elkezdett feladatokat kell lehetıség
szerint befejezni így újabb felújítást és beruházást nem tervezhetünk.
Ezek közé tartozik az óvoda a konyha felújítása és ha sikerül a játszóteret is megépítjük a
gyerekek örömére.
A költségvetésünk kidolgozása után most már lehet állítani, hogy az önkormányzatok állami
támogatása drasztikusan csökkent.
Továbbra is a legminimálisabb kiadásokkal fogjuk mőködtetni a hivatalunkat és
intézményeinket.
A kitőzött feladatunkat úgy fogjuk teljesíteni, hogy az ne menjen a település polgárainak
rovására.
Hallottam olyan híreszteléseket, miszerint a képviselı-testület be kívánja zárni az óvodát és az
iskolát.
Ez természetesen nem igaz, hiszen látható, hogy mindent megteszünk azért, hogy az iskolát és
az óvodát megtartsuk.
Többször ért az a vád, hogy csatorna-ellenes vagyok. Én kijelentem, hogy nem vagyok ellene,
csatornára szükség van de nem ennyi pénzért. Ennek a beruházásnak az önrész összege a
lakosságra és az önkormányzatra is elviselhetetlen anyagi terhet ró. Ez a beruházás csak
egyedül a kivitelezıknek lehet érdeke. Volt lehetıség arra, hogy a település egyedül építse ki
a szennyvízhálózatot, melynek 95 %-át támogatta volna az EU és még a fennmaradó rész egy
részére is lehetett volna pályázni de ezt a T képviselık nem támogatták. Ez számokkal
kifejezve ingatlanonként kb. 150-200 eft. al lett volna olcsóbb. Ráadásul még nincs ember aki
megtudná mondani, hogy ez e beruházás a kamatok és egyéb költségek miatt mennyivel fog
emelkedni.
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Ezt követıen a polgármester kérte, hogy akinek kérdése, észrevétele van, az tegye meg.
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Szőcs Mihályné:
A katolikus temetıben a vízóraakna tetejét meg kellene csináltatni, mivel évek óta
lefedetlenül van, és ez így balesetveszélyes.
Sulyan András:
A polgármester által ismertetett számokból egyértelmően látható, hogy mennyi adósság
lefaragódott a három év alatt. Megköszöni a képviselı-testület és a polgármester munkáját,
elmondja, hogy külön elismerést érdemel az egyháznak nyújtott segítség, és a temetı rendbe
tétele.
Szikora János: Olyan lakosok is vannak, akiknek nincs bekötve a víz. Az a kérdésem, hogy
azoknak kötelezı lesz-e a szennyvízhálózatra rácsatlakozni.
Matics János polgármester válasza:
Annak lesz kötelezı a rákötés, akinek lakóingatlana és vízórája van.
A vízmő –tekintettel a szennyvízberuházás kezdetére- akciós áron 37.000 Ft-ért fogja bekötni
a vizet a jelenlegi 80-90 ezer forint helyett. Aki szeretné ezt igénybe venni és nem tudja a
vízórát kiásni, annak az önkormányzat segítséget fog nyújtani. Azt is tervezzük, hogy az
önkormányzat anyagilag is hozzájárul, hogy minden ingatlanra bekerüljön a víz.
Akinek házi vízmő van a hydroforra teszik fel a vízmérıt, s azután fizeti a szennyvízdíjat.
Aki így sem akar rákötni, annak számlával kell igazolnia a szennyvíz-szállítási költséget.
Szlobodnyik Pálné:
Én ilyen feltételek mellett szeretném beköttetni a vizet.
Urbán Sándorné:
Béren miért kell fizetni a szemetes kukáért amikor mindenhol ingyen adják.
Matics János polgármester:
A polgármester a szemétszállítással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adta:
Önnek rosszak az információi mert több település is van ahol nem ad a szolgáltató edényt.
Ennek az az indokolható magyarázata van, hogy a lakosság szám olyan kevés, hogy a
szolgáltatónak a bevételbıl nem térül meg az a többlet költsége.
A szemétszállítási szolgáltatás igénybevételére kiírt pályázat a közelmúltban került
elbírálásra. A pályázatra 4 cég jelentkezett, s egyik sem ajánlott fel ingyen szemétgyőjtı
edényzetet. Az önkormányzat a jelenlegi céggel aki a legolcsóbb és legkedvezıbb ajánlatot
adta azzal megkötötte a szerzıdést.
A lakosokkal a szolgáltató szerzıdéskötést a hónap végére ígérte.
Emellett lesz szelektív hulladék-győjtés is.
Radván Jánosné:
A kisebb utcákba miért nem megy be a kukásautó?
Matics János polgármester:
A kisebb utcákban lakók többsége kérte, hogy ne menjen be a jármő, mivel nagyon szők az
utca, s így a házak fala és ablaka beremeg. Akinek problémát jelent a szemét kivitele az
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utcából, az jelezze a hivatalba minden pénteken 12-óra után a közmunkások kiviszik a kukát
és az ürítés után visszaviszik.
Mivel más észrevétel, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt, s a
közmeghallgatást bezárta.

kmft.

--------------------------------Matics János
polgármester

------------------------------Hegedős Tiborné
jegyzı

--------------------------------------------------------Sulyan Andrásné Puporka Ottó
Jegyzıkönyv-hitelesítık:
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