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g e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: ÖííÉvénó hözséÖ Önkormánózaía héévásÉlőJíÉsíülÉíénÉk OMNPK okíóber PMK    
naéján N7 órakor az öííÉvénóá molÖármÉsíÉrá eávaíal íÉrmébÉn mÉÖíaríoíí nóálvános íÉsíülÉíá 
üléséről 
 
gelen vannak:  háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

pák dóula aléolÖármÉsíÉr  
                                    oácz gózsÉf kéévásÉlő 
                                    ffjK oaczÉnböck hálmán kéévásÉlő 
                                    Tuba hálmán kéévásÉlő 
                                    cÉÜérvárá hároló kéévásÉlő 
 
fÖazolían íávol:         áfjK BörzsÉá iászló kéévásÉlő 
                                    hövÉcsÉs TámÉa aléolÖármÉsíÉr 
 
Állandó íanácskozásá joÖÖal meÖÜívoíí: kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
 
Tanácskozásá joÖÖal mÉÖÜívoíí: BÉnkőné hrankováís jÉlánda az ÖííÉvénó hözséÖérí 
hözalaéíívánó ÉlnökÉ 
 
A hÁBbiJTs a kéévásÉlőJíÉsíülÉíá ülésí röÖzííÉííÉ íÉljÉs íÉrjÉdÉlÉmbÉnK 
 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííÉ a kéévásÉlőJíÉsíülÉí íaÖjaáí és a mÉÖÜívoíí 
vÉndéÖÉkÉíK jÉÖállaéííoííaI ÜoÖó a kéévásÉlőJíÉsíülÉí ÜaíározaíkééÉs mávÉl a mÉÖválaszíoíí T 
kéévásÉlőből S jÉlÉn vanK A íávollévő kéévásÉlő bÉjÉlÉníÉííÉ íávolmaradásának okáíK                                          
 
A Üaíálóos pzÉrvÉzÉíá és jűködésá pzabálózaí éríÉlmébÉn fÉlkéríÉ cÉÜérvárá hároló és áfjK 
oaczÉnböck hálmán kéévásÉlőkÉí jÉÖózőkönóvJÜáíÉlÉsííőnÉkK 
 
bzí kövÉíőÉn ásmÉríÉííÉ a naéárÉndá éoníokaíI mÉlóÉk a z alábbáak: 
 

NK A lÉjárí ÜaíárádÉjű Üaíározaíokról szóló íájékozíaíó ÉlfoÖadása 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

OK blőíÉrjÉszíés a kéévásÉlőJíÉsíülÉí szÉrvÉzÉíá és működésá szabálózaíáról szóló rÉndÉlÉíJ
íÉrvÉzÉíről 
blőadó: cÉÜérvárá hároló ÜB ÉlnökÉ 
   háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
   kémÉíÜ aóra jÉÖóző  

PK blőíÉrjÉszíés ÖííÉvénó közséÖ Önkormánózaí héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ és szÉrvÉá OMNPK évá 
kölíséÖvÉíésébÉn mÉÖÜaíározoíí fÉladaíok íÉljÉsííésénÉk fJfffK nÉÖóÉdévá állásárólK 
blőadó: oácz gózsÉf mB ÉlnökÉ 
   háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

4K blőíÉrjÉszíés az önkormánózaí OMN4K évá kölíséÖvÉíésá koncÉécáójára 
blőadó: oácz gózsÉf mB ÉlnökÉ 



   háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
RK BÉszámoló ÖííÉvénó hözséÖérí hözalaéíívánó OMNPK évá munkájáról  

blőadó: BÉnkőné hrankováís jÉlánda az alaéíívánó ÉlnökÉ 
SK bÖóÉbÉk 

blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
              kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
 

 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn ÉÖóÜanÖú szavazaííal az alábbá naéárÉndá éoníok íárÖóalásáí 
foÖadía Él: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
9R/OMNPKEuKPMKF számú eaíározaía 

a OMNPK okíóber PMJá kééváselőJíesíüleíá ülés naéárendá éoníjaának elfoÖadásáról 
 
NK A lÉjárí ÜaíárádÉjű Üaíározaíokról szóló íájékozíaíó ÉlfoÖadása 

blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
OK blőíÉrjÉszíés a kéévásÉlőJíÉsíülÉí szÉrvÉzÉíá és működésá szabálózaíáról szóló rÉndÉlÉíJ

íÉrvÉzÉíről 
blőadó: cÉÜérvárá hároló ÜB ÉlnökÉ 
   háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
   kémÉíÜ aóra jÉÖóző  

PK blőíÉrjÉszíés ÖííÉvénó közséÖ Önkormánózaí héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ és szÉrvÉá OMNPK évá 
kölíséÖvÉíésébÉn mÉÖÜaíározoíí fÉladaíok íÉljÉsííésénÉk fJfffK nÉÖóÉdévá állásárólK 
blőadó: oácz gózsÉf mB ÉlnökÉ 
   háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

4K blőíÉrjÉszíés az önkormánózaí OMN4K évá kölíséÖvÉíésá koncÉécáójára 
blőadó: oácz gózsÉf mB ÉlnökÉ 
   háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 

RK BÉszámoló ÖííÉvénó hözséÖérí hözalaéíívánó OMNPK évá munkájáról  
blőadó: BÉnkőné hrankováís jÉlánda az alaéíívánó ÉlnökÉ 

SK bÖóÉbÉk 
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
              kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
 

A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a naéárÉndá éoníokaí a kövÉíkÉző sorrÉndbÉn íárÖóalíaK 
         

NK naéárendá éoní 
A lejárí Üaíárádejű Üaíározaíokról szóló beszámoló elfoÖadása                   
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr        
 

háráló méíer éolÖármesíer az írásos naéárÉndÉí szóban nÉm ÉÖészííÉííÉ káI kéríÉ annak 
ÉlfoÖadásáíK                                        

 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn ÉÖóÜanÖú szavazaííal mÉÖÜozía alábbá Üaíározaíáí: 

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

9S/OMNPKEuKPMKF számú eaíározaía 
A lejárí Üaíárádejű Üaíározaíokról szóló beszámoló elfoÖadásáról 



 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalíak szÉrání 
                           ÉlfoÖadja a lÉjárí ÜaíárádÉjű Üaíározaíokról szóló bÉszámolóíK 
 
                           Az ÉlőíÉrjÉszíés a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
     
 
      OK naéárendá éoní  

Beszámoló Öííevénó hözséÖérí hözalaéíívánó OMNPK évá munkájáról       
      blőadó: BÉnkőné hrankováís jÉlánda kuraíóráum ÉlnökÉ 
 
háráló méíer éolÖármesíer köszöníöííÉ BÉnkőné hrankováís jÉlándáí és kéríÉ íarísa mÉÖ 
íájékozíaíójáíK  
 
Benkőné hrankováís jelánda  köszöníöííÉ a kéévásÉlőJíÉsíülÉí íaÖjaáí és a hözalaéíívánó 
íÉvékÉnóséÖéről az alábbáakban íájékozíaíía a íÉsíülÉíÉí: 
 
Az Alaéíívánó kóáíó ÉÖóÉnlÉÖÉ OMNOK NMKNOK naéján OKOPSK4MR  cíK BÉvéíÉlÉk : 
Adó 1%:   
                  RPRKUPM cí    J OMNOK okíK  
                  RPSKOUM cí    J OMNPK okíK 
ÖsszÉsÉn: NKMTOKNNM cí 
hamaí: R4KNOM  cíI maéírÖóűjíés EóvodaF: O4KS4M cíIpzÉmélóÉs fÉlajánlás: OPKMMM cí 
héévásÉlőá íászíÉlÉí díj E pák dóulaI BörzsÉá iászlóF:  RM4KMMM cí 
BÉvéíÉl összÉsÉn:  NKSTTKUTM cí 
 
Az Alaéíívánó káadásaá:  
ÖhTs píúdáó: OR4KOSR cí / íÉcÜnákaá Észközök korszÉrűsííésÉI javííásokI foÖóóÉszközök 
vásárlása L 
Óvoda: VMKMMMcí L karácsonóI ÖóÉrmÉknaé íámoÖaíásaI nééíánc íalálkozóI állÉívÉ az őszá 
kárándulás uíazásá kölíséÖénÉk fánanszírozásaL 
járcáus NRK – mÉÖÉmlékÉzés: 4KUMM cí  L koszorúk L  
calunaé: NRMKMMMcí / nééá jáíékok kölíséÖÉ L 
sáráÖosííás: PTKOMM cí 
dóÉrmÉknaé J jáíszóíér: UOKSUM cí L színéadI éroÖramok mÉÖvalósííásáÜoz Üozzájárulás L 
gókaá uK jáíszóíér fÉjlÉszíésÉ: UPKMUR cí L Üomokos éálóa káalakííása L 
molÖárá és kóuÖdíjas bÖóÉsülÉí íámoÖaíása:  4MKMMM cí / dákíafon vásárlása L 
Őszádők kóuÖdíjas bÖóÉsülÉí kéí rÉndÉzvénóénÉk íámoÖaíása: 
                                                                            4MKMMM cí L OMNOKokíK L 
                                                                            4MKMMM cí L OMNPKokíK L 
 hönóvÉlőá díj: SMKMMM cí L OMNOK ffK félévI OMNPK fK félév L 
loTTJdíj:  TPKO4M cí 
TakarékvÉzÉíésá díj:   NOKOUM cí 
 
háadás összÉsÉn:  VSTKRRM cí 
jaradvánó készéénzbÉn: RMKOUR cí 
 
gÉlÉnlÉÖá rÉndÉlkÉzésrÉ álló ÉÖóÉnlÉÖ:  OMNPK NMKNTK OKVVTKMNM cí 
 
 



 
biÉoT bobajÉkvbh 
 

· ÖhTs működíÉíésÉI fÉjlÉszíésÉ 

· közséÖ ánnovácáójában való ÉÖóüííműködés 

· óvoda íámoÖaíása 

· váráÖosííás 

· falunaéI ÖóÉrmÉknaé íámoÖaíása 

· cávál szÉrvÉzÉíÉk rÉndÉzvénóÉánÉk íámoÖaíása 

A jövőbÉlá célok közöíí a jÉlÉnlÉÖá jozá ééülÉíénÉk mulíáfunkcáóssá íéíÉlÉ ibAabo éálóázaí 
kÉrÉíébÉnI állÉívÉ ÉsÉílÉÖÉsÉn ÉÖó íájÜáz káalakííása szÉrÉéÉlK 

háráló méíer éolÖármesíer ÜozzáíÉííÉI ÜoÖó a korábbá ibAabo éálóázaíI amá a gókaá uícaá 
jáíszóíér új jáíékokkal való fÉlszÉrÉléséí jÉlÉníÉííÉ volnaI Éluíasííásra kÉrülíK A joÖorvoslaíá 
Éljárás sÉm vÉzÉíÉíí ÉrÉdménórÉK Az ádén novÉmbÉrbÉn nóílák lÉÜÉíőséÖ a ibAabo 
csoéoríon kÉrÉszíül vádéká közösséÖá íÉrÉk mulíáfunkcáóssá íéíÉlérÉK jávÉl a éálóázaí 
bÉnóújíására csak néÜánó Üéí áll rÉndÉlkÉzésrÉI íÖó ÉlőrÉ kÉll dolÖoznáK A íÉrvÉk ÉlkészülíÉkI 
mÉlóbÉn a íÉíőszÉrkÉzÉí fÉlújííásaI új vázÉsblokk káalakííásaI fűíésá rÉndszÉr korszÉrűsííésÉ 
szÉrÉéÉlK 
 
pák dóula aléolÖármesíer kéríÉI ÜoÖó a gókaá uícaá jáíszóíérÉn a közmunkások Öazoljanak 
káK jÉÖkéríÉ íovábbá a jáíszóíér közÉlébÉn lakókaíI ÜoÖó nÉ kuíóaséíálíaíónak Üasználják a 
jáíszóíÉrÉíI ÜászÉn nÉm az a rÉndÉlíÉíésÉK Azí ás ÉlmondíaI nÉm a kásÖóÉrmÉkÉk íÉszák íönkrÉ a 
jáíékokaíI ÜanÉm a naÖóobb kamaszokK 
 
háráló méíer éolÖármesíer íÖérÉíÉí íÉíí a jáíszóíér rÉndbÉíéíÉlérÉK 
 
 
jávÉl kérdés nÉm ÜanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoníok 
íárÖóábanK 
                       
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn eÖóÜanÖú szavazaííal mÉÖÜozía alábbá Üaíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaí hééváselőJíesíüleíének 
 97/OMNPK EuKPMKF számú Üaíározaía 

az Öííevénó hözséÖérí hözalaéíívánó OMNPK évá íevékenóséÖéről szóló íájékozíaíó 
elfoÖadásáról 

 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí a íájékozíaíóí válíozaílan íaríalommal ÉlfoÖadjaK          
                            
                           A íájékozíaíó a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
 
A ÜaíározaíÜozaíalí kövÉíőÉn BÉnkőné hrankováís jÉlánda az ülésíÉrÉmből íávozoííK  
 

PK naéárendá éoní 



blőíerjeszíés a kééváselőJíesíüleí szervezeíá és működésá szabálózaíáról szóló 
rendeleíJíervezeíről 
blőadó: cÉÜérvárá hároló ÜB Élnök 
              kémÉíÜ aóra jÉÖóző  

                    
ceÜérvárá hároló ÜB elnök ÉlmondíaI a íÉÖnaéá naéon íaríoíí ülésí az ÜÖórÉndá BázoíísáÖI 
amÉlónÉk naéárÉndá éoníján az pZjpZ szÉrÉéÉlíK Az írásban ás mÉÖküldöíí ÉlőíÉrjÉszíés 
valamÉnnóá éoníján véÖáÖmÉníÉkI és volí íöbb kérdés ásI mÉlóbÉn váía alakulí káI élK áíruÜázoíí 
Üaíáskörök kérdésÉI né szÉráníá szavazás kérdésÉ síbK Az új pZjpZ az új önkormánózaíá 
íörvénó alaéján készül ÉlI és ká foÖ íérná valamÉnnóá köíÉlÉzőÉn szabálóozandó kérdéskörrÉK 
AmábÉn nÉm volí mÉÖÉÖóÉzésI oíí a jÉÖóző íöbb vÉrzáó szÉrání készííá Él a rÉndÉlÉíJíÉrvÉzÉíÉí 
a novÉmbÉrá ülésrÉK blmondía méÖI az anóaÖ naÖóon száraz és néÜol nÉÜÉzÉn éríÜÉíőK  
 
jávÉl  kérdés  nÉm  ÜanÖzoíí  Él  a  éolÖármesíer azzal záría a naéárÉndÉíI ÜoÖó a novÉmbÉrá 
ülésÉn foÖ a íÉsíülÉí rÉndÉlÉíÉí alkoíná a naéárÉndá éoní íárÖóábanK                                 
 
 

4K –RK naéárendá éoní 
blőíerjeszíés Öííevénó közséÖ Önkormánózaí hééváselőJíesíüleíe és szerveá OMNPK évá 
kölíséÖveíésében meÖÜaíározoíí feladaíok íeljesííésének fJfffK neÖóedévá állásárólI 
blőíerjeszíés az Önkormánózaí OMN4K évá konceécáójáról            

      blőadó: oácz gózsÉf mB ÉlnökÉ 
                   háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
 
háráló méíer éolÖármesíer fÉlkéríÉ a ménzüÖóá BázoíísáÖ ÉlnökéíI íájékozíassa a íÉsíülÉíÉí a 
bázoíísáÖá ülésÉn ÉlÜanÖzoííakrólK 
 
oácz gózsef mB elnök Élőször a ¾JÉd évÉs kölíséÖvÉíésről bÉszélíK eanÖsúlóozíaI az a 
lÉÖfoníosabbI ÜoÖó íovábbra ás M cí íaríozása van az önkormánózaínakK A bázoíísáÖá ülésÉn 
néÜánó kérdés fÉlmÉrülíI mÉlórÉ a íaÖok válaszí kaéíakK A kölíséÖvÉíés alakulása ádőaránóosI 
a bÉvéíÉlÉk OIS málláó cíJal mÉÖÜaladják a káadásokaí és jÉlÉníős célíaríalék kééződöíí az év 
közbÉn vásszaéóíolí szÉrkÉzÉíáíalakííásá íaríalékbólK A ¾JÉd évÜÉz íöbbÉí nÉm kívání 
ÉlmondanáK 
A OMN4K évá koncÉécáóval kaécsolaíban mÉÖÉmlííÉííÉI ÜoÖó az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn fÉlvázolí 
ÉlkéézÉlésÉk mÉllÉíí a iÉnÉskÉríá uícában javasol a mÉÖnövÉkÉdÉíí forÖalom máaíí járdáí 
ééííÉná NIR m szélÉsséÖbÉnK blÜanÖzoíí az ülésÉn az Óvoda bővííésénÉk kérdésÉI ÜászÉn élusz 
ÉÖó óvodaá csoéorí káalakííása ándokolí a ÖóÉrmÉkléíszám és a vonaíkozó íörvénóá Élőírások 
máaííK bzí sÉm a jÉlÉnlÉÖá ééülÉírészÜÉz ééííéssÉlI sÉm önÉrőből náncs lÉÜÉíőséÖ mÉÖoldanáI 
íÉÜáí fáÖóÉlná kÉll a jövő évá éálóázaíokaí és csakás új áníézménó ééííésébÉn szabad 
ÖondolkodnáK A jövőí állÉíőÉn fÉlmÉrülí az orvosá rÉndÉlő íÉíőíÉrébÉn önkormánózaíá lakások 
káalakííása ásK  
 
jávÉl kérdésI vélÉménó nÉm ÜanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá 
éoníok íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí SJS áÖÉn eÖóÜanÖú szavazaííal mÉÖÜozía alábbá Üaíározaíaáí:                   

 
Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 

9U/OMNPKEuKPMKF számú eaíározaía 
az Önkormánózaí ¾Jed évá kölíséÖveíéséről szóló beszámoló elfoÖadásáról 



 
                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az Önkormánózaí kölíséÖvÉíésénÉk ¾JÉd évá  
                           íÉljÉsííéséről szóló bÉszámolóíJ az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalí válíozaílan 
                           íaríalommal ÉlfoÖadjaK 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
99/OMNPKEuKPMKF számú eaíározaía 

az önkormánózaí OMN4K évá konceécáójának elfoÖadásáról                                                   
 

                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn foÖlalíak szÉrání foÖadja Él  
                           A OMN4K évá koncÉécáóíI az abban foÖlalí fÉjlÉszíésá célokkalI mÉlóÉk: 
 

Ø a már ÉlnóÉrí ibAabo éálóázaí Ejáráa szobor fÉlújííásaH éarkoló 
ééííésÉF bÉfÉjÉzésÉ  

Ø önÉrős íérfáÖóÉlő kamÉraJrÉndszÉr káééííésÉ 
Ø TÉmélom uK I aózsa uK fÉlújííása  
Ø horábban bÉadoíí hblm éálóázaí ÉvádÉncáában íaríása 
Ø iÉnÉskÉríá uícában járdaééííés fÉlmérésÉ 
Ø lrvosá rÉndÉlő fÉlÉííá íÉíőíérbÉn önkormánózaíá lakások 

káalakííásának fÉlmérésÉ 
Ø málóázaíá lÉÜÉíőséÖ ÉsÉíén új ÓvodaééülÉí ééííésÉ 

 
                          A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a éolÖármÉsíÉrí és a jÉÖózőíI ÜoÖó a OMN4K 
                          évá kölíséÖvÉíésá rÉndÉlÉíJíÉrvÉzÉí készííésénél ÉzÉn célokaí vÉÖóék  
                          fáÖóÉlÉmbÉK 
 
                          cÉlÉlősök: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉrI kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
                          eaíárádő: OMN4K január PNK 
 

 
SK naéárendá éoní 
bÖóebek                                                                   
blőadó: háráló méíÉr éolÖármÉsíÉr 
              kémÉíÜ aóra jÉÖóző  

 
kémeíÜ aóra jeÖóző ásmÉríÉííÉI ÜoÖó a jaÖóar Államkáncsíár Üáánóéóílásá fÉlÜívásí áníézÉíí 
a eávaíal Alaéííó lkáraíának módosííásáÜozK A Üáánóéóílásnak mÉÖfÉlÉlőÉn Élkészülí a 
módosííásI és az ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíű alaéííó okáraí ásK                                                                                            
 
jávÉl kérdés nÉm ÜanÖzoíí Él a éolÖármesíer szavazásí rÉndÉlí Él a naéárÉndá éoní íárÖóábanK 
 
A kéévásÉlőJíÉsíülÉí S áÖÉn eÖóÜanÖú szavazaííal mÉÖÜozía alábbá Üaíározaíáí: 
 

Öííevénó közséÖ Önkormánózaíá hééváselőJíesíüleíének 
NMM/OMNPEuKPMKF számú eaíározaía  

a molÖármesíerá eávaíal Alaéííó lkáraíának módosííásáról                                              
 

                           A kéévásÉlőJíÉsíülÉí az áníézménó Alaéííó lkáraíáí az ÉlőíÉrjÉszíésbÉn 
                           foÖlalíak szÉrání módosííjaK A kéévásÉlőJíÉsíülÉí fÉlkérá a jÉÖózőíI ÜoÖó  
                           A módosííoíí okáraíoíI valamání az ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíbÉ foÖlalí okáraíoí 



                           készíísÉ ÉlI és küldjÉ mÉÖ a jaÖóar Államkáncsíárnak a íörzskönóvá 
                           áívÉzÉíés céljábólK 
 
                           A módosííoíí Alaéííó lkáraí és az ÉÖóséÖÉs szÉrkÉzÉíbÉ foÖlalí Alaéííó 
                           lkáraí a mÉlléklÉí részéí kééÉzáK 
 
                           cÉlÉlős: kémÉíÜ aóra jÉÖóző 
                           eaíárádő: OMNPK novÉmbÉr NRK  
 
                  

 
háráló méíer éolÖármesíer  az alábbáakban számol bÉI az Élmúlí íÉsíülÉíá ülés óía íöríéní 
foníosabb ÉsÉménóÉkrőlI döníésí áÖénólő kérdésÉkrőlK 
  

NK Tájékozíaíía a jÉlÉnlévőkÉíI ÜoÖó a íÉmÉíőbÉn a mándÉnszÉníÉk ünnÉéÉ alaíí Üalk zÉnÉ 
foÖ szólnáK 

OK pzólí arrólI ÜoÖó a péorícsarnok Élőíí íovábbra ás randalíroznak a fáaíalok és 
mánősííÜÉíÉílÉn módon vásÉlkÉdnÉkK hérá az éráníÉíí szülőkÉíI nÉ ÉnÖÉdjék Ézí a 
ÖóÉrÉkÉáknÉkK 

 
oácz gózsef kééváselő  mÉÖkérdÉzíÉ a gókaáJgózsÉf A uJá vízÉlvÉzÉíő kaécsánI a gókaá úí 
áíváÖásával káalakííoíí folóóka máérí maÖasabb mání az ÉlőííÉ lévő szakaszK jÉÖkérdÉzíÉ méÖI 
má az áÖaz a járáa szoborral kaécsolaíbanI mÉrí mándÉnfélÉ élÉíókák járják a faluíK                                          
 
háráló méíer éolÖármesíer válaszában Élmondía I ÜoÖó a káalakííoíí új csaíornáí sajnos a 
kÉrÉszíÉző közművÉk máaíí N cmJrÉl maÖasabbra kÉllÉíí Üozná I dÉ íÖó ás működák a 
vízÉlvÉzÉíésK bzí a naéokban ÉÖó naÖóobb Ésőzés uíán ÉllÉnőrázíÉ ásK A járáa szobor 
fÉlújííása zajlák azérí szállííoííák ÉlI ÜoÖó műÜÉlóá körülménóÉk közöíí Öondosabban íudják 
áícsászolnáI állÉívÉ javííanáK TÉrmészÉíÉsÉn az ÉrÉdÉíá ÜÉlóérÉ foÖ vásszakÉrülná I rÉmélÜÉíőlÉÖ 
novÉmbÉr Üónaé folóamán I mávÉl az ádő ás sürÖÉí a éálóázaí Élső Élszámolása máaííK   

 
 
bzí kövÉíőÉn háráló méíer éolÖármesíer mÉÖköszöníÉ a részvéíÉlí és NUKNR órakor a 
nóálvános ülésí bÉzáríaK  
 
 

kKmKfK 
 

 
        háráló méíer                                                                      kémeíÜ aóra 
      éolÖármesíer                                                                          jeÖóző 
    
       áfjK oaczenböck hálmán                                                                 ceÜérvárá hároló                    
   jeÖózőkönóvJÜáíelesííő                                                         jeÖózőkönóvJÜáíelesííő 
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