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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2011. március 28-án 17.30 órai kezdettel megtartott általános célú közmeghallgatás 

üléséről 

 

 

Az ülés helye: Sportcsarnok Klub helyisége Nagydorog, Kossuth L.u.67/B. 

 

Jelen vannak:  Veres Imre polgármester, 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester,  

Hosnyánszki Jánosné, 

Jankovics Lászlóné 

Kishonti János,  

Szabó J. Csabáné képviselők 

 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Sátor Vera jegyző 

 

Az ülésen jelen van továbbá 55 fő érdeklődő választópolgár. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. 

Felkéri Veres Imre polgármester urat, hogy az elmúlt év vonatkozásában és idei évre tervezett 

feladatokról készült beszámolóját ismertesse. 

 

Veres Imre polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket Nagydorog 

Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében. 

Az önkormányzat a 2010-es évben mintegy 703 millió forintból gazdálkodott. 

A Képviselő-testület elfogadta a Helyi Építési Szabályzat módosítását, melynek keretén belül 

kialakításra, megtervezésre kerültek a volt Tsz területén, és a Jókai utca folytatásában a mai 

igényeknek megfelelő, különböző méretű építési telkek, melyek szükség szerint a falu 

fejlesztését teszik lehetővé. Kijelölésre kerültek a helyileg védett épületek, így adott a 

lehetőség pályázat benyújtása ezen épületek felújítására.  

 

A Széchényi Sándor Általános iskola mindkét épületének állagmegóvása, tantermeinek belső 

felújítása, bútorzatának és taneszközeinek cseréje pályázati források bevonásával elvégzésre 

került.  Az önkormányzati bérlakások karbantartása megtörtént. 

 

A Görgey utcai óvoda épületének nyílászárócseréje és tetőhéjazatának cseréje, a Kossuth 

utcai óvoda épületének állagmegóvása, tantermeinek belső felújítása, bútorzatának és 

eszközeinek cseréje pályázati források bevonásával az elmúlt évben kivitelezésre került. 

 

A Polgármesteri Hivatal épületének állagmegóvása, irodáinak belső felújítása, színezése, 

bútorzatának és informatikai eszközeinek cseréje szintén megtörtént. 

 

Orvosi rendelők és az Egészségház állagmegóvása is kivitelezésre került. 

 

Az idősek otthonának rekonstrukciója, fűtéskorszerűsítése (szivattyúcsere), 

akadálymentesítése, kerítés vakolat felújítása saját forrás bevonásával elkészült. 
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2010. január 1-el Nagydorogon kistérségi szociális alapellátó központ létrehozására került sor, 

melyet 2011. január 31. napjával a Paksi Kistérségi Társulás vett át. 

 

A közművelődési és sportlétesítmények központjának meszelése, felújítása megtörtént. 

Mikro térségi Rendőrség került kialakításra, melyhez az elsődleges feladat a feltételek 

megteremtése. UMVP III. pályázat került beadásra a tetőhéjazat csere, külső vakolat felújítás, 

homlokzati nyílászárócsere és akadálymentesítés vonatkozásában.  

 

Az elektromos hálózat rekonstrukciója, új lámpatestek elhelyezése, a bejelentett hibák 

fokozatos karbantartása megtörtént.  

 

Hulladékgazdálkodás terén a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. részéről a hulladék 

elszállítása – zöldhulladék vonatkozásában is- az elmúlt év folyamán megoldott volt.  

 

Ivóvíz minőség javító pályázat (KEOP) beadása, megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése, 

második forduló beadása a vízvezeték rendszer rekonstrukciójára és vízminőség javító 

berendezések beszerzésére megtörtént. 

 

KEOP szennyvíz pályázat második fordulós módosításának beadása megtörtént. 

 

A település minden utcájában szilárd burkolatú út épült, az időjárás következtében 

megrongálódott útszakaszok pályázati források bevonásával felújításra kerültek. 

Járdák kijavítása a megrongálódott szakaszokon megtörtént. A Kossuth utcában az 

önkormányzat és az iskola bejárat között térkövezett járda épült, mellette négy pad lett 

kihelyezve. A parkok fokozatosan megújultak. A Borbély tó területén széles lakossági 

összefogással és támogatással játszótér készült, továbbá vidékfejlesztési pályázatból Európai 

Uniós szabványnak megfelelő játszótér kivitelezésére került sor a házasságkötő épülete 

mögött. 

 

A település minden utcájában az önkormányzat rendszeresen elvégzi a kaszálásokat, 

összegyűjti és elszállítatja a hulladékot. 

 

Az önkormányzati feladatok elvégzését saját brigád végzi. A nehéz helyzetben lévő munkaerő 

piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek részére a kistérségi szervezésű 

közmunkaprogramokban, és a helyi munkák által összeállított terv szerint történik a 

foglalkoztatás. 

Az olyan jellegű munkákat, melyek nem kerültek közbeszerzési eljárás alá, lehetőleg helyi 

vállalkozókkal végeztettük el, ezzel is segítve helyzetüket. 

 

A 2011. évi költségvetés tervezésekor szembesültünk azzal, hogy a gyermeklétszám 

csökkenésből, a normatíva változásokból, a személyi jövedelemadó helyben maradó részének 

csökkenéséből, a helyi adók előző évi rossz gazdasági helyzetének következményeként 

bevételeink csökkentek, illetve a szociális feladatok önkormányzati részének növekedéséből 

és az energiaárak növekedésének következményeként kiadásaink növekedtek. 

Megállapítottuk, hogy ha az előző évekhez hasonlóan folytatnánk gazdálkodásunkat, akkor év 

végére, mintegy 60 millió Ft működési hiány keletkezne, ami nem megengedett, mert 

Nagydorog az önkormányzati törvényben meghatározott módon 54 millió Ft működési hitelt 

vehet fel. 
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Tisztázni szeretném, hogy a településnek nincs 100 milliós hiánya. A képviselőtestületnek a 

település biztonságos gazdálkodása érdekében meg kellett, és meg kell hoznia egyes 

csoportérdekeket sértő intézkedést, amit saját magán kezdett. 

Ezek a következők voltak: 

 Képviselői, alpolgármesteri és bizottsági tiszteletdíj eltörlése. 

 Polgármesteri költség átalány csökkentése a minimális szintre. 

 Polgármesteri hivatalban csak a kötelező cafetéria kifizetése. 

 Nem kötelező juttatások megszüntetése a közalkalmazottaknál, a munka 

törvénykönyve szerinti foglalkoztatottaknál. 

 Civil keret megszüntetése. 

Ezzel a lépéssel 20 millió forinttal csökkenteni tudtuk a költségvetési hiányt. A költségvetés 

elfogadásakor elhatároztuk, hogy sor kerül a polgármesteri hivatal, az oktatási, egészségügyi 

és szociális intézmények külső szakemberek által történő átvilágítására. Az átvilágítás során 

felmerülő problémákból adódó megállapítások, és a javasolt költségcsökkentő intézkedések 

meghozatalára a közeljövőben sor kerül.  

Ezek a feladatok csak az átvilágítás eredményének ismeretében kerülnek kiválasztásra, de a 

település érdekében meg kell hozni. Az esetleges létszámleépítéseket a jogszabályoknak 

megfelelően végezzük, sor kerül a felmentésekre és a végkielégítésekre is, melyet 

megpróbálunk a legemberibb módon végrehajtani. 

 

A következő időszakban az alábbi feladatok elvégzését tervezem az Önök ötletei, javaslatai 

alapján: 

 

Oktatási intézmények 

 

A Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda két helyszínen, a Kossuth u. 38 sz. alatt, 

valamint a Görgey u. 9 sz. alatt, kettő-kettő, összesen négy csoporttal működik a településen. 

Fenntartásának formája a Nagydorog-Kajdacs valamint Nagydorog-Bikács Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás, keretében történik. 

Várható gyermeklétszám 2011-ben: 100 fő 

Csoportszám: 4 csoport 

 

Az alapfokú oktatást a Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola és Óvoda épületeiben 

(7044 Nagydorog, Kossuth u. 67. és a Kossuth u 70.) biztosítja az önkormányzat. 

Fenntartásának formája a Nagydorog-Kajdacs Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

keretében történik. 

Várható gyermeklétszám 2011-ben: 320 fő 

Osztályszám: 16 osztály (+Kajdacs 8 osztály) 

 

A fejlesztési elképzelések:  

 Iskolai lakások fűtésrendszerének leválasztása. 

 Megújuló energiafelhasználás bevezetése az épületekben. 

  Állagmegóvás az óvoda épületekben. 

 a Görgey utcai óvoda épületének külső vakolat felújítása, színezése. 

 Sportudvar, tornaterem, sportcsarnok és öltözők felújítása. 
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 Akadálymentesítés. 

 

Egészségügyi ellátás: 

 

A háziorvosi ellátás társulás keretében történik, egy körzet Bikács Község Önkormányzatával, 

egy Pusztahencse Község Önkormányzatával.  

 

Gyermekorvosi ellátás társulás keretében történik Bikács és Pusztahencse településekkel 

közösen. Sajnos a körzetet közel egy éve csak helyettesítéssel tudjuk ellátni, nincs jelentkező 

az állásra. 

 

Fogorvosi ellátás társulás keretében történik, Bikács, Györköny, Kajdacs, Pálfa, Pusztahencse 

és Sárszentlőrinc Község Önkormányzatával. 

Jelenleg két körzetre kapunk finanszírozást.  

 

Védőnői szolgálat társulás keretében történik egy körzet Bikács Község Önkormányzatával, 

egy Pusztahencse Község Önkormányzatával. 

 

A fejlesztési elképzelések: 

 Állagmegóvás az orvosi rendelők épületében. 

 Tetőhéjazat felújítások mindkét épületen. 

 Megújuló energiafelhasználás bevezetése az épületekben.  

 Akadálymentesítés. 

 

Szociális alapellátás: 

 

Alapellátás a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Központ Intézményfenntartó Társulás keretében történik. 

Kötelező feladatok: 

 Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat. 

 Házi segítségnyújtás. (18 fő) 

 Szociális étkeztetés. (25 fő) 

Nem kötelező feladat: 

 Idősek napközbeni ellátása (16 fő) 

 

A fejlesztési elképzelések: 

 Állagmegóvás az épületekben. 

 Megújuló energiafelhasználás bevezetése az épületekben. 

 

Polgármesteri Hivatal: 

Nagydorog Kossuth u 81. szám alatt működik. Körjegyzőséget alkotunk Bikáccsal és 

Sárszentlőrinccel.  

 

A fejlesztési elképzelések: 

 Állagmegóvás az épületekben. 

 Megújuló energiafelhasználás bevezetése az épületekben.  

 

Állami tulajdonú utak: 

A fejlesztési elképzelések: 
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Forgalomlassítás a 63. számú főközlekedési út belterületi szakaszán. (Járdaszigetek, 

gyalogátkelőhelyek kiépítése, esetleges kőrforgalom kiépítése a Paksi úti 

keresztezésben.) 

 

Saját tulajdonú úthálózat: 

Minden utca szilárd burkolattal van ellátva! 

A fejlesztési elképzelések: 

Szükséges kátyúzások, felújítások elvégzése. 

Útépítés Rákóczi u. végén, Vasútállomással szemben, Vécsei u. végén, Gábor Á. 

utca.(zúzottköves, tömörített) 

 

Járda hálózat: 

A fejlesztési elképzelések: 

Képviselőtársaim javaslatának és költségvetési döntésének megfelelően a szükséges 

felújítások elvégzése. 

Járdaépítés a Damjanich u. és Rákóczi u. közötti szakaszon. 

 

Kerékpárút hálózat: 

A fejlesztési elképzelések:  

A meglévő fejlesztési elképzelések felülvizsgálata, szükség szerinti átdolgozása, 

esetleges új nyomvonalak kiválasztása. 

 

 

Ivóvízhálózat: 

A fejlesztési elképzelések: 

Ivóvíz minőségjavító KEOP pályázat II. fordulós döntésének megfelelően a 

megvalósítás. 

 

Szennyvízhálózat: 

A fejlesztési elképzelések: 

Szennyvízhálózat kiépítése, szennyvíztisztító telep építése, próbaüzeme. KEOP 

pályázat II. fordulós döntésének megfelelően a megvalósítás. 

 

Felszíni csapadékvíz hálózat: 

A fejlesztési elképzelések: 

Út menti árkok kitisztítása, vízelvezető árkok gyomtalanítása, a Banai árok településen 

belüli és kívüli szakaszának kitisztítása, a Sárvíz csatornába bevezető vízi-közmű 

felújítása, esetleges szivattyú-telep építése. 

A szolgáltató házak és Posta közötti szakasz felújítása, lehetőség szerinti 

rakodóhelyek kialakítása. 

 

 

Hulladékgazdálkodás: 

A fejlesztési elképzelések: 

Csatlakozás a Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszerhez. 

Szelektív hulladékgyűjtés és szállítás bevezetése a lakóházaktól és intézményektől, a 

teljesítményalapú hulladékszállítási díj alapjainak megteremtése. 

A Nagydorogi hulladéklerakó rekultivációja. 

 

Közművelődési feladatok: 
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Könyvtár:  
A könyvtár a Kossuth u.53.számú épületben kapott helyet. 

 

A fejlesztési elképzelések:  

 A könyvtár állományának korszerűsítése, folyamatos bővítése. 

 Informatikai felújítások. 

 Megújuló energiafelhasználás bevezetése az épületekben. (SZT) 

 

Közművelődési és Sportlétesítmények Központja:  

A Klub a Kossuth u.67/b számú épületben kapott helyet. 

A fejlesztési elképzelések:  

 Tetőhéjazat csere 

 Megújuló energiafelhasználás bevezetése az épületekben. (SZT) 

 

Önkormányzat melléképületek, garázsok, műhelyek: 

Kossuth u. 81. 

CKÖ, Polgárőrség, Kézimunka és Hagyományőrző Egyesület működési színtere. 

 

A fejlesztési elképzelések: 

 Állagmegóvás az épületekben. 

 Megújuló energiafelhasználás bevezetése az épületekben. (SZT) 

 

Paksi Rendőrkapitányság Nagydorogi Rendőrse: 

Nagydorog, Kossuth u. 37. alatt működik. 

 

A fejlesztési elképzelések: 

 Külső vakolat felújítás, nyílászárócsere, tetőszerkezet és héjazat cseréje, bádogos 

szerkezetek cseréje. (UMFT III.) 

 Megújuló energiafelhasználás bevezetése az épületekben. (SZT) 

 Akadálymentesítés. 

 

Táncház: 

 

Vasvári. u 2 alatt működik. A Nagydorogi Búzavirág Néptánc egyesület működési színtere. 

 

A fejlesztési elképzelések: 

 Külső, belső vakolat felújítás, tetőszerkezet és héjazat cseréje, bádogos szerkezetek 

cseréje, (UMVP. IV.) 

 Megújuló energiafelhasználás bevezetése az épületekben. (SZT, UMVP IV.) 

 

Sportpálya, sportöltöző: 

 

Sportegyesület működési színtere. (Iskolai és szabadidős sportrendezvények.) 

 

A fejlesztési elképzelések: 

 

 Megújuló energiafelhasználás bevezetése az épületekben. (SZT) 

 Állagmegóvás az épületekben. 
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Házasságkötő, Kalap és sipkamúzeum: 

 

A fejlesztési elképzelések: 

 

 Tetőhéjazat felújítások. 

 Megújuló energiafelhasználás bevezetése az épületekben. (SZT) 

 Akadálymentesítés 

 

Ravatalozó: 

 

A fejlesztési elképzelések: 

 

 Állagmegóvás az épületekben. 

 

Tájház: 

 

A fejlesztési elképzelések: 

 Állagmegóvás az épületen. 

 

Parkok, játszóterek: 

 

A fejlesztési elképzelések: 

 Állagmegóvás 

 

Munkahelyteremtés: 

 

Az egyik legfontosabb feladat, mert ez a település fejlődésének alapja, lehetséges fejlesztési 

források megteremtője. 

Lehetséges fejlesztések: 

 Nagydorogi vállalkozások segítése, képessé tétele az Atomerőmű új blokkjainak 

építési munkáiban történő részvételre. 

 Új, Atomerőmű építésében résztvevő vállalkozások telephelyeinek kialakításában 

segítség.) 

 Nagydorogi Energiapark kialakítása.  

Megújuló energiából elektromos áram előállítása. (napkollektor, 

szélerőművek?) 

Saját energia felhasználása közintézményekben és a közvilágításban. 

Nagydorogi és mikro-térségi vállalkozások olcsó energiával történő segítése. 

Geotermikus energia felhasználása.(csak ha a munkaerő biztosított) 

 

Termál-kutak fúrása, elektromos energia előállítása. 

Üvegházak építése, fűtése a generátor után. (20 ha. +feldolgozó: 

gyógynövények folyamatos termesztése (3X), feldolgozása, csomagolása, 

szállítása, kb. 200 fő) 

Közintézmények gazdaságos fűtésrendszerének kialakítása. 

Nagydorogi lakóingatlanok termálvízre alapozott, gazdaságos távfűtéses 

rendszerének kialakítása. 

Temperált vizű haltermelő és feldolgozó építése és üzemeltetése (40ha), az 

üvegházból kifolyó meleg vízre alapozva.(kb. 10 fő) 
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Munkaerő-paci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatása: 

1. Hosszú és rövidtávú 4-6-8 órás közmunkaprogramok szervezése településrendezési és 

szociális feladatokra. 

2. Rehabilitációs munkáltatók betelepítése a településre. 

 

 

Civil szervezetek: 

 

Sajnos a 2011-es költségvetésből adódóan az idei évben nem tudtunk a szervezeteknek 

támogatást nyújtani. Ez azzal járt, hogy a labdarugó szakosztály nem tudta folytatni a 

bajnokságot. A polgárőrök csak csökkentett feladatokat képesek ellátni. A Tűzoltó Egyesület 

adományból tudja a tűzoltó gépjármű vizsgáztatást elvégezni. A többi civil szervezet, ha 

nehezen is, de működőképes. A következő években, az önkormányzat és intézményeinek 

átvilágítása és az ennek következtében meghozott racionalizált döntéseket követően 

ismételten szeretnénk támogatást nyújtani, hiszen ezen szervezetek a település érdekében 

tevékenykednek. 

Külön szeretnék szólni a NDTV-ről és a Nagydorogi Hírekről. Tudomásom szerint a két helyi 

médiumot üzemeltetni szándékozó civil, közhasznú szervezet megalakítása és cégbírósági 

bejegyzése folyamatban van. Értesülésem szerint a működtetéshez szükséges források 

megszerzésére rövidesen pályázati támogatást is igényelnek, így az engedélyek megszerzése 

után folytatni tudják működésüket. Ez idő alatt az önkormányzat a település eseményeit a 

honlapon teszi közzé. 

 

Tudom, hogy a gazdasági program megvalósításának jelenleg nem biztosítottak a feltételei. 

Bízom abban, hogy a következő években a gazdaság dinamikus növekedése várható, ami a 

helyi gazdasági növekedést is elősegíti. A normatív támogatások és a személyi jövedelemadó 

helyben maradó része is eléri az előző évit, sőt meg is haladja azokat. A szociális kiadásokhoz 

szükséges önkormányzati kiegészítés az ez évi növekedés után visszatér az eredeti mértékre. 

 

Az egyes programelemek megvalósítási sorrendjének kialakítását, az azokra költségvetésben 

hozzárendelt forrásait, közös döntéseink eredményeképpen kívánom kiválasztani. 

A programot csak közösen, összefogva lehet megvalósítani, mely esetben az önkormányzat és 

intézményeinek átvilágítása és az ennek következtében meghozott racionalizált döntések 

összeállításában, a szükséges források megszerzésében számítok képviselőtársaim segítségére, 

és tanácsaira. 

 

A fejlesztésekhez szükséges forrásokat európai és hazai pályázatok segítségével kívánom 

megszerezni, igazodni kívánok a Széchenyi Terv kiírásaihoz, valamint a Széll Kálmán 

tervhez. A szükséges saját forrást költségvetésünkből, az esetleges hazai önerőpályázatokból, 

valamint a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány utódszervezetétől kívánom 

megszerezni. 

 

Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Megköszöni polgármester úr beszámolóját. 

Kéri a Tisztelt megjelenteket, hogy tegyék meg kérdéseiket, észrevételeiket 

 

 

 

 

 



 10 

Vámosi Lászlóné Nagydorog, Jókai utcai lakos: Polgármester úr elsődleges feladatként 

jelölte meg a munkahelyteremtést, melyet teljes mértékben támogat. A kivitelezést olyan 

formában kell megtenni, hogy a fiatalok itt maradjanak, ugyanis munkahely hiányában 

csökken a fiatalság létszáma, ezáltal falun belül a gyermekszületések száma is. Javasolja, 

hogy vállalkozók számára próbáljanak olyan feltételeket biztosítani, hogy Nagydorogon 

létesítsenek vállalkozást, és ezáltal biztosítsanak munkahelyet. 

A szociális juttatásból nem tudnak megélni az emberek, hiszen sok esetben a napi alapvető 

élelmiszer megvásárlására nincs pénzük. 

 

Veres Imre polgármester: Egyetért Vámosi Lászlóné felszólalásával, és természetesen az 

önkormányzat képviselő-testülete részéről elsődleges feladatok között szerepel a 

munkahelyek megteremtése. 

 

Kollár Károly Nagydorog, Jókai utcai lakos: Úgy érzi, hogy Nagydorog polgármestere sem 

és a hozzá hasonló 1500 kistelepülés polgármestere sem dolgozik meg a fizetéséért. 

Például itt van a Nagydorogi Vízmű, ami a falu tulajdonát képezi, mi fogyasztjuk a vizet, de 

Pécsre történnek a befizetések. A víz fogyasztói árának költségelemzésébe szeretne 

betekintést nyerni. 

Végeredményben arról szeretne tájékoztatást kapni, hogy az ivóvízfogyasztáson keresztül 

mennyi pénz megy ki a faluból. Gondol itt kitermelés költségére, bérköltségre. Célszerűnek 

tartaná mindezt felülvizsgálni. 

 

Továbbá megalakult a Nagydorogi Szennyvízközmű Építő Víziközmű Társulat. Az érdekelné, 

hogy a megalakuló ülésre vonatkozó maghatalmazásokat független személy ellenőrizte-e, 

hogy ténylegesen megvolt e a százalékos arány a megalakuláshoz, illetve a képviseleti 

joghoz.. Van e akadálya, hogy Ő személy szerint ebbe betekintést nyerjen?  

 

Veres Imre polgármester: Először is visszautasítja önmaga és az összes többi polgármester 

nevében is azt, hogy nem dolgoznak a kis település polgármesterei. 

 

A vízdíj vonatkozásában az adózási rendszer változott, a Pécsi Vízmű leányvállalatának 

fizetjük a vízdíjat, de az iparűzési díj Nagydorog település részére kerül befizetésre. Arra 

vonatkozóan, hogy hogyan alakul a költség most nem tud választ adni, de ha a Vízmű az 

Önkormányzat felé megküldi az elszámolást, azt követően tájékoztatni fogja. Természetesen 

ez nyilvános adat, bármikor megnézhető. 

A Víziközmű Társulás megalakulására vonatkozóan a leadott nyilatkozatok a cégbíróságnak 

benyújtásra kerültek. A cégbíróság a bejegyzést megelőzően természetesen ellenőrizte a 

benyújtott anyagokat, melyek nyilvánosak. 

 

Horváthné Bezzegi Nagydorog, Táncsics utcai lakos: A továbbiakban milyen tervei vannak 

az iskolával kapcsolatban: 

 

Veres Imre polgármester: Mint a beszámolójában említette több területen átvilágításra kerül 

sor, melynek függvényében az illetékesésekkel történt egyeztetést követően hozza meg 

döntését a képviselő-testület. 
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Böndörné Jaksa Judit alpolgármester: Megkérdezi a tisztelt megjelenteket, hogy van e még 

valakinek hozzászólása kérdése. Megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, 

a közmeghallgatást 19.10 órakor befejezettnek nyilvánítja. 
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  Veres Imre     dr. Sátor Vera  

  polgármester             jegyző 


