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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2014.szeptember 30-án 1800 órakor megtartott közmeghallgatáson

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
képviselő, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő,
Sárkány Sándor képviselő.
Lakosság részéről jelen van: kb. 95 fő
Tanácskozási joggal jelen van: Balogh Csilla jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a
közmeghallgatáson 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gaál Marianna alpolgármestert és Sárkány Sándor
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontját.
1.) Polgármesteri tevékenységéről beszámoló
Előadó: Kovács Mária polgármester
2.) Képviselői tevékenységről beszámoló
Előadók: Képviselők
A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért.
I. napirendi pont polgármesteri beszámoló
Ezt követően Kovács Mária polgármester megtartja tájékoztatóját.
„Szeretettel köszöntök mindenkit a közmeghallgatás alkalmából.
Kezdjük Ecsegfalva Község Kötelező Feladatainak teljesítésnek ismertetését.
 Egészséges ivóvízellátás
Aradi vízátvezetés. Közép békési ivóvízminőség javító program, vízmű, vízminőség,
beruházások Vízmű 2014: 3,millió Ft rekonstrukciós munkálatok , magas arzén és bór
szint miatt a magyar honvédség biztosítja az egészséges ivóvízellátást, míg a HM currus
üzembe nem helyezi a pulyka téren a konténert.
Jelenleg az Alföld Víz biztosítja településünkön a vezetékes vizet.
Töviskes ágér víz településünkre eső pályázati pénz összeg 500 millió Ft.
 Óvódai nevelés (óvoda saját intézményként működtetése, megszűnt az
intézményfenntartó társulás, jelenleg 2 fő óvodapedagógus 1 fő intézményvezető, 2 fő
takarító látja el a feladatokat. A gyerekek programjainak növelése:bábszínház,
lehalászás, ünnepeken való részvétel.
 Általános iskolai oktatás nevelés
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Ejtsünk néhány szót a jelenlegi helyzetről: a felső tagozatosok a dévaványai iskolába járnak
az integráció óta, az alsó tagozatosok összevont tanulói csoportokba járnak 1-2. együtt és 3.4.
osztály együtt , jelenleg az iskolát a Klik fenntartja és üzemelteti+ 1fő dolgozik. Az
önkormányzat javaslatot tehet és véleményt alkothat a működéssel kapcsolatban.
Az önkormányzat kisbusszal viszi a gyermekeket ünnepségekre, tankönyvet hoz,
önkormányzat nyári karbantartást végez, meszelés, takarítás, önkormányzatunk megpróbálja
mindenben támogatni az iskolás gyermekeket.
Körzeti megbízottal együtt közös közlekedési biztonsági program valósult meg.


Egészségügy és szociális alapellátás (helyi orvosi, mikrotérségi orvosi ügyelet
Kisújszállás, gyermekorvos, védőnő, fogorvos működik településünkön)
2014. 06.14. Vágóné dr. Kelemen Margit Katalin mély megrendülésünkre elhalálozott.
Jelenleg Ecsegfalva Község Önkormányzata látja el a háziorvosi szolgálatot 1 fő
háziorvos dr. Gyergyói László személyében és 1 fő szakápoló Pappné Tál Erika
személyében.
Amit a legfontosabb, hogy megemlítsük, hogy a háziorvosi szolgálat egyetlen egy napot
sem szünetelt a Doktornő a halála után.
 ÖNÓ Szeghalom kistérség többcélú társulás üzemeltetésében működik.
 Idősek nappali ellátása, családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátása
szakrendelői ellátás Karcag, fekvőbeteg ellátás Békéscsaba, Gyula, betegszállítás csak
Békés megye illetve szakorvosi kérésre Karcagra
 Közvilágítás (Ec Multienergie kft korszerűsítés Led lámpa, Kenderessziget is.)
Előfordul áramingadozás( egy trafó kidőlés miatt, de ezt próbáljuk orvosolni.
 Helyi közutak tekintetében a Dózsa , Vasút, Akác, Sport , Kis Kossuth út egy része
szilárd útburkolattal lett ellátva az ősz folyamán. Ez egy útalapot képezhet, majd
aszfaltozás előtt.
Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a településről kőtörmeléket
ajánlottak fel, hiszen ez képezte a darált kő jó részét. A mostani ősz folyamán ez a
törmelék jó alapot képez a további esetleges munkálatoknak.
A beruházás összértéke 5.500.000.- Ft értékű, melynek jó részét pályázaton nyertük el.
Kisebb-nagyobb felújítások a közmunkaprogram keretén belül
 Köztemető temetők folyamatos karbantartása, termőföld biztosítása sírfeltöltéshez,
lakosok segítése sírkarbantartáshoz évi 10-12 alkalommal fűnyírás takarítás, fásítás.
A köztemetőt az önkormányzat üzemelteti, a ravatalozó épülete 2009. óta bérbe van adva
a Borostyán Temetkezésnek, mely kizárólagos jogot biztosít a temetésre.
A ravatalozóban található kegytárgyak a Borostyán tulajdonát képezik
 Régi temetőben is folyamatos karbantartás fásítás. Kéri a lakosokat, hogy vigyázzanak
a kis fákra. 500 db fa került telepítésre a településen. Tovább szeretné folytatni a
fásítást.
Táblák kihelyezése, térkép, nyitvatartás
 Köztisztaság, településtisztaság,
Békés Mannifest (TAPPE) települési kommunális hulladékelszállítás,mely egy kötelező
közszolgáltatás,
1 elektronikai hulladékgyűjtés, őszi lomtalanítás, illegális hulladéklerakás elleni küzdelem
ktg.
Szemétszedés heti 1-2 alkalommal a település egész területén, havonta a megye tábláig
Hulladéklerakó telep rekultivációja folyamatban van a beruházás összértéke 200 millió Ft.
Szennyvízzel kapcsolatos megoldási lehetőségek.
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1., Fennmaradási engedély kérése a jelenlegi hulladéklerakó telepen
2. Közszolgáltatási szerződés megkötése, közbeszerzés után
 Közbiztonság
Rendőrségnek iroda, polgárőrségnek iroda
folyamatos kapcsolattartás és támogatás
Ecsegfalván jelenleg 1 fő körzeti megbízott Lövei Sándor rendőr zászlós látja el a
feladatokat
Kamerarendszer működése: jelenleg 5 kamera működik. Úgy érzem, hogy ennek is
köszönhető a bűnözés visszaszorítása.
Polgárőrség több, mint 30 fővel bír segíti az önkormányzat munkáját, őrzés megfigyelés
közreműködés rendezvényeken, kifizetések alkalmával őrzés. Ezúton köszönöm a
munkájukat.
Katasztrófavédelem, helyi védelmi bizottság, helyi polgárvédelem, tűzoltóság
Folyamatos csatorna felújítás, szivattyú állandó működésének a biztosítása.
 Közösségi tér biztosítása ( művelődési ház ingyenes biztosítása ecsegfalvi
rendezvények, lakosok részére.) Civil szervezetnek, Polgárőrségnek, rendőrségnek
helyiség biztosítása, ahol végezhetik tevékenységüket.
 Sport és közművelődés (eszközfejlesztés és állománygyarapításra, művelődési ház
kimeszelése karbantartása megtörtént, helyiségek kihasználása, ping-pong verseny, stb
rendezvények )
 Körjegyzőség helyett közös önkormányzati hivatal Dévaványával
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget körjegyzőség 2013. március 1-jével megszűnt, felváltotta
a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Ecsegfalvi Kirendeltsége, jelenlegi jegyzőnk
Balogh Csilla. 4 fő köztisztviselő látja el Ecsegfalváról a köztisztviselői feladatokat.
A közös önkormányzati hivatal előnye a törvényes működés megteremtése, megtakarítás (
jegyző bérek…stb.) hátránya: a települések fizikai távolsága, mely áthidalható
Ecsegfalva Község Önkormányzat adóssága:0 adósságrendezési eljárás 2012 év végén,
fizetések utalása időben rendszerint történik, jelenleg likviditási problémával nem
rendelkezünk.
Gyomaendrődi járási hivatal 2013.01.01-vel létrejött (Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya,
Csárdaszállás és Ecsegfalva település részvételével.
Ecsegfalva településen járási ügysegéd minden héten szerdán tart ügyfélfogadást az alábbi
ügyekben, okmányirodai ügyek, egyes szociális ellátások stb…
Az Önkormányzat pénzügyi helyzete.
Adóssága az önkormányzatnak nincs, bérek, járulékok időben kifizetésre kerülnek.
Stabil a gazdálkodás, nincs likviditási probléma.
Önként vállalt feladat
 Ecsegfalva település képviselete más települések rendezvényein
Minden rendezvényen képviseltetjük az önkormányzatot.
 Minden gyermek lakjon jól programon is részt vett településünk. vetőmag csomagot
kaptak a rászorulók.
 Munkahelyteremtés elősegítése (hirdetések, állás lehetőségek közvetítése) Ebben is
közreműködött önkormányzatunk.
 Faültetés 500 db facsemete Fő út
 Szemétgyűjtő edényzetek kihelyezése
 Közösségi busz szervezetek részére és egyéb szolgáltatások
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Civil szervezetek támogatás helyiség, munkahelyteremtés, fénymásolás, ügyintézés,
pénzbeli
Ecsegfalva közösségért Közhasznú egyesület
Polgárőrség
Nagycsaládosok Egyesülete

Közmunkaprogram megőrzése igény szerinti fejlesztése 2014. évi pályázat útján.
2014. évben közel 90 millió Ft ráfordított összeg, ennek jó része munkabér és dologi ktg.
Start minta programon belül: 65 fő dolgozott napi 8 órában,
30 ő háztáji növénytermesztő és tartósító
10 fő Belvíz program
15 fő Közút járda programban,
14 fő nyári diákmunkás
4 fő köztisztviselő
10 fő közalkalmazott
2 fő gyakornok a konyhán
6 fő Szarvas
20 fő huzamos
Közel 100 fő részére biztosított Önkormányzatunk 2014. évben munkalehetőséget.
Több főnek biztosított önkormányzatunk különböző szakdolgozatokhoz anyagot.
Mezőgazdaság 125 ha –gyepen gazdálkodik az ecsegfalvi önkormányzat, a többi
önkormányzati ingatlan bérbe van adva 5 évre, melyből bérleti bevétel származik ha-ként 25 e
forint.
Konyha önálló gazdálkodás , biztosítja a vendég, gyermek és szociális étkezési feladatok
ellátását. Nyári zárva tartás nem volt a nyári szociális gyermekétkeztetés miatt 54 munkanap
95 fő részesült ebben a programban.
 Ecsegfalva képviselete és népszerűsítése www.ecsegfalva.hu internetes honlapon,
melyen friss képek és információk olvashatóak folyamatosan a településünkről.
Békés megyei hírlapban is folyamatosan megjelenünk,aktuális hírek szórólapozása
folyamatosan történik, ecsegfalvi hírmondó rendszeresen küldésre kerül.
Első és egyben egyik legfontosabb feladat a település fejlődésének elősegítése;(mindig
figyelni a lehetőséget, keresni a pályázatokat más településen lévő fejlesztések figyelése)
Polgármester feladatai:
a helyi közszolgáltatásokról való gondoskodás;-(víz, gáz,villany)
Vízellátás, gázellátás , elektromos áramellátás biztosított
az önkormányzat vagyonának megőrzése és gyarapítása;
Az önkormányzat vagyonának megőrzése megvalósult, gyarapítása megtörtént, mind tárgyi
mind szellemi vagyonnal
az önkormányzat gazdálkodásának menedzselése;- (pályázatok, támogatási kérelmek)
233 millió forint bevétel, 233 millió forint kiadás.
a demokratikus helyi hatalomgyakorlás megvalósítása és segítése a közakarat
érvényesülésének biztosítására; - (falugyűlések megtartása, polgármesteri fogadónapok…)
a nyilvánosság megteremtése, helyi fórumok szervezése
a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a hatékony együttműködési formák
kialakítása;-(civil szervezetek, asszonykórus, nőegylet, nyugdíjas klub)
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kapcsolattartás a helyi pártok vezetőivel;többször településünkre látogatott a parlamenti
képviselőnk, kormánymegbízott, szakigazgatási szervvezetők
a képviselő-testület működési feltételeinek megteremtése, a működési feltételek adottak
munkájának megszervezése;a települési képviselők, a tanácsnokok, a bizottsági elnökök munkájának segítése;- a képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának megszervezése és
ellenőrzése;
az önkormányzati intézmények működésének ellenőrzése, segítése;-(állandó látogatás az
intézményekbe, intézményvezetőkkel kapcsolattartás
a közös önkormányzati hivatal irányítása, feladatok kiosztása, köztisztviselők a jegyző
asszony hatáskörébe tartoznak
a képviselő-testület munkatervének előkészítése, benyújtása, végrehajtása.Pályázatok:
TOP-os forrás
Óvoda felújítás 30 millió Ft
Önkormányzat , művház felújítás 70 milló Ft
GOP forrás
Inkubátor csarnok munkahelyteremtés céljából 100 millió Ft
Fontosabb önkormányzati események:
Fontosabb társadalmi események, civil szervezetek rendezvényei:
-

Vadrózsa népdalkör: Népdalkör találkozó,
Nyugdíjas klub: Farsang, baráti találkozó,
Nők Egyesülete: Nőnap, Szüreti Bál,
Ecsegfalvi Közösségért Közhasznú Egyesület: Tavaszcsalogató Bál, Gyermeknap,
Tekergő
Osztálytalálkozók
Galambkiállítás (Kisújszálláson, )
Asztalitenisz versen
Iskolai évnyitók, évzárók
Óvodai ballagás, karácsony
Falunap 2014 a környékben a legszínvonalasabb

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által, az EU Élelmiszersegély program
keretében történt élelmiszersegély osztások:
2 alkalommal történt 6-7 ezer Ft értékben minden család részére
Testvér települési kapcsolat
Látogatások, közös programok:
Kommandói falunapok
Ecsegfalvi falunap
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Pályázatok
Nyári szociális gyermekétkeztetés: 95 gyermek 54 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg
étkeztetésben részesült.
Pályázat itthon vagyok szeretlek Magyarország 325.000,-Ft támogatás elnyerésével
valósítottuk meg.
Tűzifa osztás során 100m3 fa kerül kiosztásra a rászorulók között.
2. napirendi pont: Képviselői tevékenységről beszámoló
Ezt követően Kovács Mária polgármester megkéri a jelenlévő képviselő-testület tagjait, hogy
aki szeretne szólni, az tegye meg:
Gaál Marianna alpolgármester:
Tisztelettel köszönti a jelenlévőket. Köszöni, hogy 4 évig tagja lehetett a képviselőtestületnek.
Úgy gondolja, hogy Önök is tegyék meg értékelésüket a választásokon.
Kovács Mária polgármester:
Megköszöni Gaál Marianna munkáját. elmondja, hogy sok rendezvényen segítette a munkáját.
Csányi András képviselő:
Köszönti a jelenlévőket.
Elmondja, hogy megválasztása óta az Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottság elnöke volt,
melyben főként gazdasági tevékenysége volt. Főképpen költségvetés, beszámolók és a
zárszámadások véleményezése.
Közéleti munkában civil szervezetek rendezvényein biztosított ellátást.
Támogatta a szervezeteket. Az Idősek Klubjának tiszteletbeli tagja. A megyén belüli
felkéréseknek is igyekszik eleget tenni.
Megköszöni, hogy bizalmat szavaztak neki.
Galambos István képviselő:
A Falugyűlés arról szól, hogy a lakosság mivel van megelégedve, illetve mivel nincs. Vannak
dolgok, amiket másképpen csinálnának. Azért vagyunk itt, hogy megbeszéljük.
Alapvető feladatnak azt látja, hogy az önkormányzat plusz bevételre tegyen szert.
Úgy érzi, hogy az elmúlt időszakban tudtak együtt dolgozni.
Köszöni a bizalmat.
Oszlánczi Ignác képviselő:
Elmondja, hogy lemondás okán később került be a képviselő-testületbe. Próbálja a
közösségmegtartást szolgálni.
Feladatának tekintette a kapcsolattartást a lakosokkal illetve az érdekeiket képviselni.
Megköszöni a lakosság bizalmát.
Hegyi Ferencné képviselő:
Köszöni, hogy a bizalmukba fogadták és részt vehetett Ecsegfalva irányításában.
Képviselői munkáját mindig a segítőszándék és az empátia vezérelte.
Anyagilag támogatta a civil szervezetet és a Nagycsaládosok Egyesületét.
Részt vett a közös döntésekben, mindenek előtt a falu és az emberek érdekeit tartotta szem
előtt.
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Rendezvények háttérmunkálatait irányította, pl. Falunap, Itthon vagyok Magyarország
Szeretlek, stb.
Kéri, hogy a jövőben is tiszteljék meg bizalmukkal.
Sárkány Sándor képviselő:
Elmondja, hogy 12 éve önkormányzati képviselő, és 9 éve a Polgárőrség vezetője.
A közrend és közbiztonság helyzetét tekinti legfontosabb feladatának.
Kapcsolatot tart a Rendőrséggel, illetve a lakossággal.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatásokat és kéri a lakosságot, hogy tegyék
meg hozzászólásaikat.
Kolláth András Ecsegfalva, Kossuth u. 24.
Az új vezetékhálózat kiépítése után mennyibe fog kerülni a víz a lakosságnak?
Kovács Mária polgármester:
A beruházás megvalósítása után sem lesznek változások az árban, gyakorlatilag csak a
csövekben más honnan érkezik a víz.
Fazekas Attila Ecsegfalva, Jókai u. 2.
Üdvözli a jelenlévőket.
Elmondja, hogy 4 évig kellett várni erre a beszámolóra., szerinte fantasztikus dolog ez.
A településen rend van és tisztaság – ez a közmunka. Ehhez nagyon oda kell figyelni.
Sajnálja a közmunkásokat, de egy munkahelyen igenis dolgozni kell! Nem bánta meg, hogy
Kovács Mária lett a polgármester. Reméli, hogy 5 év múlva is ezt mondhatja el.
Pappné Tőkés Julianna Ecsegfalva, Vasút u. 8.
Szeretné tudni, hogy a Hivatalban a fotocellás ajtó milyen pályázatból lett megvalósítva?
Másik kérdése, hogy a köztemetőben a járdát miért kellett felszedni?
Kovács Mária polgármester:
A Hivatalban lévő ajtó nem fotocellás, hanem elektronikusan záródó. Azért lett kialakítva,
mert ott van a pénzügy. Ez nem jelent akadályt a bemenetelre, kontrolláltan, de mindenki
bemehet ezentúl is.
A temetői járda azért lett felszedve, mert életveszélyes volt, javítani már nem lehetett.
Valójában eddig sem használta senki, mindenki az autóúton közlekedett.
Szarka István Ecsegfalva, Fő u. 106.
Szennyvízzel kapcsolatosan kérdezi, hogy a meglévő szennyvíztisztítót lehetne-e használni?
Kovács Mária polgármester:
A meglévő, befejezetlen szennyvíztisztító építésére már kapott a település támogatást.
Tekintettel arra, hogy nem fejeződött be, így pályázati pénzt erre a célra nem kapunk.
A lakosokat rosszul fogja érinteni ha kiépülne a szennyvízhálózat, mivel nagy teher hárulna
rájuk.
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Kiss Mária Ecsegfalva, Ady u. 12.
Köszönetet mond az utcai szemétgyűjtésért.
A temetőben nagyon elszaporodtak a rágcsálók. Kérdezi, hogy lehetne-e irtani?
Egyre több az idős ember, lehetne-e a temető felé vezető úton padokat kihelyezni, ahol le
tudnának pihenni?
Kovács Mária polgármester:
Rendkívüli módon elszaporodtak a rágcsálók, nemcsak a temetőben.
Elmondja, hogy szinte irthatatlan Majd a fagyos idő, illetve a hó fogja megoldani ezt a
problémát.
Padokat majd a közmunkások fognak készíteni, de már lettek is kihelyezve padok.
Baktai János Ecsegfalva, Dózsa u. 3.
A szennyvíz elszállítás ha sokba fog kerülni, akkor megoldják az emberek úgy hogy
szivattyúval kiengedik az árokba. Minél kevesebb pénzből kellene ezt megoldani.
Kovács Mária polgármester:
Közbeszerzési eljárás lesz kiírva és természetesen az olcsóbb elszállításra törekszünk, de
azzal számolni kell, hogy a jelenleginél drágább lesz.
Tímár Frigyesné Ecsegfalva, Bocskai u. 14.
Vasúti híddal kapcsolatban kérdezi, hogy nem történt semmi megoldás.
A Polgárőrséggel kapcsolatosan, saját tapasztalat alapján mondja, hogy a közel múltban egy
idegen beugrott a kapun és leskelődött az ablakon. Értesítette a polgárőrséget, de egy félóra
múlva se mentek ki.
Lövei Sándor rendőr zászlós, körzeti megbízott:
A leskelődéssel kapcsolatban elmondja, hogy hozzá nem jutott el a hír. Kéri, hogy
amennyiben ilyen történik, őt keressék, bármikor elérhető. Elmondja azt is, hogy a
polgárőröknél voltak elmarasztalások és kizárások is.
Kovács Mária polgármester:
A közúti híd súlykorlátozása 17 tonnában lett meghatározva. 1 milliárd forintos beruházás
lenne a felújítás, és még akkor meg kellene oldani a felújítás idejére a közlekedést. Sajnos a
kormányzat nem ad erre forrást.
Fazekas Attila Ecsegfalva, Jókai u. 4:
Ésszerűtlennek tartja, amit a híddal csináltak. Felraktak egy csomó súlyt, és ezzel is terhelik.
Csányi András képviselő:
Tudomása szerint a hídon elhelyezett betongyám kettős célt szolgál:
egyrészt leszűkíti a forgalmat, másrészről pedig a híd rezonanciáját szünteti meg.
Nagy Andrásné Ecsegfalva, Viola u. 10.
A kerékpár út felújítása mikor történik meg?
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Kovács Mária polgármester:
Keressük a pályázati forrást, és amennyiben lesz lehetőség, felújítjuk.
Kovács Attila Ecsegfalva, Jókai u. 27.
Rendezvények kihangosításával foglalkozik.
A fiatalok elvándorolnak innen a településről, Ő ez ellen próbál mindent megtenni.
Igyekszik a fiataloknak rendezvényeket szervezni. Él a lehetőséggel, hogy ingyenesen
megkapja a Művelődési Házat, melyet külön megköszön. Próbálja a fiatalokat meggyőzni,
hogy maradjanak itt a faluban.
Elmondja,hogy Képviselő-jelöltként is indul.
Köszöni a polgármesterasszonynak, hogy az elmúlt 4 évben dolgozhatott a rendezvények
kihangosításán. Ha úgy alakul, akkor továbbra is szeretné ezt ellátni.
Galambos István képviselő:
A fiatalokat megtartani, arra valóban szükség van. Civil szervezetnél van a hangsúly, ezen
belül is, hogy együtt tudjanak dolgozni.
Kolláth András Ecsegfalva, Kossuth u. 24.
Vannak idős nénik, akik egy hónapban egyszer tesznek ki szemetet, nem lehetne-e megoldani,
hogy csak azért fizessenek.
Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy a vonalkód leolvasós szemétszállítás nagyon megdrágítaná.
Csányi András képviselő:
Más önkormányzatnál működik az, hogy a 70 éven felülieknek az ingyenes szemétszállítás.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester megköszöni a
figyelmet, és Jó éjszakát kívánva a közmeghallgatást 19 óra 50 perckor bezárta.

k. m. 1 oldalon

Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Sárkány Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő
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