Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.
Email: zsitfa@level.datanet.hu
Tel/Fax: 85-310-323
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016.
november 10-én megtartott nyílt üléséről és közmeghallgatásáról.

Az ülés helye:
Mártírok u. 64.)

Önkormányzat hivatalos helyisége Somogyzsitfa (8734 Somogyzsitfa,

Jelen vannak:

Papp János polgármester, Árvai Zoltán alpolgármester, Majai István,
Papp László János képviselők

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Babina Bernadett jegyző
Jelen vannak:

1 érdeklődő helyi lakos

Papp János polgármester: Tisztelettel köszöntöm Somogyzsitfa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésén a képviselőtársaimat, a jegyzőt, jelenlévőket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a megválasztott 5 képviselőből 4 képviselő
jelen van. Az ülést megnyitom.
Papp János polgármester:
Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásának és
annak sorrendjének elfogadását.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm.

NAPIREND
1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyedévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
2. Somogyzsitfa Község Önkormányzata háromnegyedévi
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző

gazdálkodásáról

3. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervének
megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
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4. Egészségügyi alapellátási feladat: fogászati ellátás biztosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
5. A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ háromnegyedévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
6. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatának
megtárgyalása (Intézkedési terv szerint)
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
7. A törzskönyvi bejegyzés módosításának megtárgyalása, az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
8. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
9. Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
10. Egyebek
Előterjesztő: Papp János polgármester

63/2016. (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2016. november 10-ei nyilvános testületi ülésén és közmeghallgatásán
az alábbi napirendeket tárgyalja
1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyedévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
2. Somogyzsitfa Község Önkormányzata háromnegyedévi gazdálkodásáról beszámoló
megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
3. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervének
megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
4. Egészségügyi alapellátási feladat: fogászati ellátás biztosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
5. A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ háromnegyedévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
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Előterjesztő: Papp János polgármester
6. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatának megtárgyalása
(Intézkedési terv szerint)
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
7. A törzskönyvi bejegyzés módosításának megtárgyalása, az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
8. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
9. Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
10. Egyebek
Előterjesztő: Papp János polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. A Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal háromnegyedévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
dr. Babina Bernadett jegyző: Írásban kiküldésre került az előterjesztés. Takarékos
gazdálkodás jellemezte az idei évet. Ha van kérdés, szívesen válaszolok.
Papp János polgármester: A beszámolóhoz nincs kérdésem, ha másnak sincs, javaslom
elfogadásra.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
64/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat:
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Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi
Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi háromnegyedévi beszámolóját.

a

Felelős: dr. Babina Bernadett jegyző
Határidő: értelem szerint
2. Somogyzsitfa Község Önkormányzata háromnegyedévi
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Meghívottak: Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző

gazdálkodásáról

Papp János polgármester: Köszönjük szépen, ránk is a takarékos gazdálkodás volt a
jellemző. A beszámolóhoz nincs kérdésem, ha másnak sincs, javaslom elfogadásra.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
65/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul
Somogyzsitfa Község Önkormányzata 2016. évi háromnegyedévi beszámolóját.

veszi

a

Felelős: Papp János polgármester
Határidő: értelem szerint
3. Marcali Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervének
megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester

Papp János polgármester: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatra
vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető az előző év november 30-ig
megküldi a jegyző részére, a képviselő-testület a tervet december 31-ig hagyja jóvá. Csákány
Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat a Marcali Kistérségi Többcélú
Társulás munkaszervezete által látja el. A fentieknek megfelelően megkaptuk a jövő évi belső
ellenőrzési tervet. Minket most nem érint, ha jól láttam. Javaslom elfogadásra.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
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A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
66/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Kistérségi Többcélú
Társulás 2017. évi ellenőrzési ütemtervét az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően
jóváhagyja.
Felelős: Papp János polgármester
Határidő: értelem szerint
4. Egészségügyi alapellátási feladat: fogászati ellátás biztosításának megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Papp János polgármester: Megkapták képviselő-társaim az előterjesztést, bár tudjuk is,
hogy jelenleg is ellátatlan ez a terület, nincs fogorvosunk. Tárgyaltunk már a
balatonszentgyörgyi fogorvossal többször is, de sajnos nem vállalja. Jelenleg folynak
tárgyalások somogyjádi és böhönyei fogorvosokkal is, reméljük sikerül megoldanunk a
fogorvoshiányt a Társulás segítségével. Bízom benne jövő év január 1-től lesz fogorvosunk,
addig kérjük a lakosság türelmét. Természetesen a Kormányhivatalt tájékoztatjuk 2016.
december 30-ig.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
67/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Marcali Többcélú Kistérségi
Társulás segítségével további tárgyalásokat folytat egészségügyi alapellátási feladat: fogászati
ellátás biztosításával kapcsolatban. Megbízza a Polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről
az előírt határidőn belül a Somogy Megyei Kormányhivatalt értesítse.
Felelős: Papp János polgármester
Határidő: 2016.december 30.
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5. A Bernáth Aurél Általános Művelődési Központ háromnegyedévi gazdálkodásáról
beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Papp János polgármester: A beszámolóhoz nincs kérdésem, ha másnak sincs, javaslom
elfogadásra.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
68/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Bernáth
Aurél Általános Művelődési Központ 2016. évi háromnegyedévi beszámolóját.
Felelős: Papp János polgármester
Határidő: értelem szerint
6. A hulladékgazdálkodás helyi rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatának
megtárgyalása (Intézkedési terv szerint)
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
dr. Babina Bernadett jegyző: Ahogy az előterjesztésben is leírtam, a Somogy Megyei
Kormányhivatal 2016. júniusában végzett komplex ellenőrzése folytán megállapította, a
jelenleg hatályban lévő önkormányzati rendelet módosítására van szükség. Ennek oka: az Ör.ből hatályon kívül kell helyezni az időlegesen használt ingatlan fogalmát, az Ör.-t ki kell
egészíteni a hulladékszállítás gyakoriságának meghatározásával. Ennek eleget tettem, kérem a
testületet is ennek elfogadására.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016.(XI.10.) sz. Önkormányzati rendelete
a h u l l a d é k g a z d á l k o d á s h e l y i r e n d j é r ő l szóló
2/2014. (II.4.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
7. A törzskönyvi bejegyzés módosításának megtárgyalása, az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Babina Bernadett jegyző
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dr. Babina Bernadett jegyző: Az előterjesztés kiküldésre került. Szükséges a törzskönyvi
bejegyzést módosítani, mivel idei évtől törvény előírja a hátrányos helyzetű gyermekek
szünidei étkeztetés biztosítását, és ezt ezen az előterjesztésben szereplő kormányzati funkción
kell lekönyvelnünk. Az SZMSZ módosítást is elkészítettem a határozati javaslatnak
megfelelően.
Papp János polgármester: Javaslom elfogadásra.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
69/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzata tevékenységei sorába felveszi az 104037 Intézményen
kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkciót.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Papp János polgármester
Operatív felelős: dr. Babina Bernadett jegyző
Varga Sándorné pénzügyi ügyintéző
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016.(XI.10.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
18/2014. (X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
8. A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést képviselő-társaim. Annyiban
módosítanám, hogy javaslok jövedelemhatárt emelni a rendeletben: egyedül élőnél 250 %-ra,
családosnál 200 %-ra.
Árvai Zoltán alpolgármester: Egyetértünk vele.
Papp János polgármester: Akkor ezzel a kitétellel javaslom elfogadásra.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
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Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016(IX.10.) önkormányzati rendelete
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
(A rendelet elfogadott és kihirdetett szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Papp János polgármester: A 2 módosító és a szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet
aláírása és kihirdetése idejére szünetet rendelek el.
9. Általános iskolák felvételi körzetének kijelölésének megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
Papp János polgármester: Megkapták az előterjesztést, miszerint a képviselő-testületnek
döntenie kell a 2017/18-as tanévre vonatkozóan az iskolai felvételi körzethatárról.
Somogyzsitfa község tekintetében egyértelmű: Marcali és Somogysámson. Javaslom
jóváhagyásra.
Ellenszavazat? Tartózkodás?
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
70/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017/18-as tanévre vonatkozóan az
általános iskolai felvételi körzethatár tekintetében változást nem lát szükségesnek, továbbra is
Marcali és Somogysámson településeket jelöli ki. A Somogy Megyei Kormányhivatal
értesítésével megbízza a polgármestert és a jegyzőt.
Felelős: Papp János polgármester
dr. Babina Bernadett jegyző
Határidő: 2016. november 30.

10. Egyebek
Előterjesztő: Papp János polgármester
10.1 Országos Medicopter Mentőszolgálat kérelmének megtárgyalása
Papp János polgármester: Telefonon folyamatosan keresnek további támogatást kérve
Önkormányzatunktól Idén adtunk már nekik, jelenleg nem állunk úgy anyagilag, hogy újból
támogassuk.
Papp László János képviselő: Egyetértek vele.
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A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
71/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete jelenleg nem támogatja az Országos
Medicopter Mentőszolgálat kérelmét. Megbízza a Polgármestert a kérelmező értesítésével.
Felelős: Papp János polgármester
Határidő: értelem szerint
10.2 Kábel televízió megszüntetésének megtárgyalása
Papp János polgármester: December végével újabb 3 csatorna szűnik meg itt a kábel tv-n.
Nem támogatom, hogy újabb szerződést kössünk velük, mert rendkívül drága, a község nem
bírja, mivel a lakók közül sokan nem fizetik ki az önkormányzatnak. Ami miatt még nem
támogatom az az, hogy rengeteg meghibásodás van, elavult rendszer, nem javítható. A többi
pár csatorna szerződése is lejár jövő évben. Javaslom, hogy tájékoztassuk ki a lakosságot erről
a helyzetről, ajánlva nekik új lehetőségeket: Mindig tv, Upc, T-Mobil, Digi tv stb.
Árvai Zoltán alpolgármester: Egyetértek vele. Gazdaságtalan, hosszú távon nem járható.
Meg kell indokolni a lakosságnak, illetve az egyéb lehetőségekről tájékoztatást nyújtani.
Papp László János képviselő: Egyetértek vele.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
72/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete nem támogatja a kábel televízió
további üzemeltetését 2017. január 1-től Somogyzsitfa településen, nem köt újabb
szerződéseket a lejárt csatornákkal. Megbízza a Polgármestert a szükséges intézkedésekkel,
lakosság értesítésével.
Felelős: Papp János polgármester
Határidő: értelem szerint
10.3 Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány ajánlatának megtárgyalása
Előterjesztő: Papp János polgármester
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Papp János polgármester: Megkapták képviselő-társaim az Alapítvány levelét. Sajnos
egyelőre nem áll úgy az Önkormányzat, hogy ezt az együttműködési megállapodást
megkösse, befektessen a kártyákba. Nehéz anyagi helyzetünkre tekintettel nem javaslom.
Árvai Zoltán alpolgármester: Egyetértek vele.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
73/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja az Őszinte Mosoly
Közhasznú Alapítvánnyal való együttműködési megállapodás megkötését. Szükséges
intézkedések megtételével, Alapítvány értesítésével megbízza a polgármestert.
Felelős: Papp János polgármester
Határidő: értelem szerint
10.4 Beszámoló a 2016-os évről
Előterjesztő: Komári József polgármester
Papp János polgármester: Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy települési segély kérelem
nem érkezett az előző testületi ülés óta.
Szeretném tájékoztatni a tisztelt érdeklődő helyi lakosokat az idei évben végzett
tevékenységünkről:
Szélessávú internet kiépítése megtörtént. Műszakilag átadták, először az önkormányzat,
intézmények, majd a lakosság részére is elérhetővé válik, azt nem tudom, hogy mikortól.
Pályázatok: adósságkonszolidációs pályázatban 10 m Ft-ra pályázhattunk. November 15-e
után várjuk az eredményt, remélem sikerül.
Közvilágítás elkészült, ahol kettes oszlop van, kicsit gyengébb a világítás, de kb. 50 %-os lesz
a megtakarítás.
Idén is támogattuk az iskolásokat beiskolázási támogatással, gyermekeknek Mikulásajándékot
veszünk, átvállaltuk a szemétszállítást.
Közmunkaprogram idei évben is folytatódott, pótkocsi beszerzésére is sor került a keretében.
A kisautót lecseréltük kisbuszra, illetve egy új utánfutó beszerzésére is sor került.
Elkészült az egyházzal közösen a Harangláb festése, illetve nekivágtunk a temetők
felújításának, Szőcsényin már túl vagyunk, a többi is sorra kerül.
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3 gyermeket üdültettünk Zánkán a családsegítő szolgálattal közösen, költőpénzzel is
támogattuk őket. Nyáron a Marcali Fürdőre is szállítottunk gyerekeket ugyancsak a
gyerekjólétisekkel.
Önkormányzat sok mindenben segít: csak felsorolásszerűen: beiskolázási támogatás, szociális
étkezés, szociális tűzifa, nyugdíjasok karácsonya, szemétszállítás támogatása, temetési segély,
letelepedési támogatás, Polgárőrség támogatása, nyugdíjas egyesület támogatása, orvoshoz
szállítás, gyógyszerek beszerzése, kaszálások, öregeknek térítésmentesen, Mikulásajándékok
stb.
Kérésem lakosság felé: temetői konténerekbe ne legyen mindenféle szemét pl. tv, építési
törmelék, ajtó, ablak stb., 2 hetente kell elszállíttatni 30 e Ft-ért.
Helyi lakos: Így legalább nincs mindenhol szétszórva a szemét a faluban.
Papp János polgármester: Értem, de nagyon sokba kerül a konténerek elvitetése, emellett
nem csak a falu lakosai, hanem idegenek is telehordják szeméttel.
Kérésem Polgárőrség felé: a polgárőr kocsi megfelelő kitisztítása, illetve ne csak este 10-ig,
kb. éjfél -1 óráig kint kellene lenni, akkor vannak inkább a betörések.
Szennyvíz remélem ki lesz építve, folyamatban van egy pályázat 6 településsel közösen,
önkormányzatnak csak a tervezésre kellene fizetnie lakosságszám arányosan, a többit az Unió
és az állam támogatná. Azon vagyunk, hogy sikerüljön. Ez egy nagy terv 2017-re. A testület
hozzájárulását kérem ennek a tervezői szerződésnek az aláírására. Somogyzsitfa mint gesztor
önkormányzat elutalja egy összegben, majd kiszámlázza a részt vevő önkormányzatoknak.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta
Somogyzsitfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
74/2016 (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat:
Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a tervezési szerződés
megkötését, aláírását, tervezői díj kifizetését. Szükséges intézkedések megtételével, Kristály
Kft. értesítésével megbízza a polgármestert.
Felelős: Papp János polgármester
Határidő: értelem szerint
Emellett szeretnénk a jövő évben a szolgálati lakásokat felújítani, feregyházi járdát
megcsinálni, urnafalat készíttetni, továbbra is megadni azokat a támogatásokat, melyeket idén
megadtunk.
Ennyi lenne. Ha bárkinek van kérdése, szívesen válaszolok.
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Helyi lakos (Kovács Attila): Szeretném kérni, hogy a bolt-kocsma épületénél a csatorna
legyen kicserélve, kampó van.
Papp János polgármester: Igaza van, a pályázatra vártunk, hogy egyben felújíthassuk a
szolgálati lakás épületét, elmaradt a csatornacsere.

Papp János polgármester: Megkérdezem képviselő-társaimat, jelenlévőket, van-e valakinek
még kérdése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a részvételt, és a nyílt ülést és közmeghallgatást bezárom.

k.m.f.

Papp János
polgármester

Dr. Babina Bernadett
jegyző
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