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J e g y z ő k ö n y v 
 

 
Készült: A Képviselő-testület 2014. december 09-én 17.00 órakor a Faluházban megtartott 
közmeghallgatással egybekötött Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Makainé Antal Anikó, Majoros 
István képviselők. A Képviselő-testület létszáma 4 fő. 
 
Bejelentéssel távol: Czigány Lajos képviselő. 
 
Közmeghallgatás kezdete: 17.00 óra 
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 

Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
munkatársai 
Máté Gábor Bácsvíz képviselője 
Kovács István rendőr alezredes  
Nyári Zsolt rendőr őrnagy 
Szarkáné Jurászik Zita tagintézmény vezető 
Osbáth Barna tagintézmény vezető 
Gulyásné Szigetvári Márta Örkényi 
Takarékszövetkezet képviselője 
Mészáros Lászlóné Posta képviselője 
Fáncsi Endréné Posta képviselője 
Felsőlajosi állampolgárok (jelen van kb.40 fő) 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Terenyi Helga 
 
 
Juhász Gyula polgármester:  
Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai közmeghallgatáson megjelent! Külön köszöntöm Kovács 
István rendőr alezredest, Nyári Zsoltot, Gulyásné Szigetvári Mártát az Örkényi takarékszövetkezet 
képviseletében, Páncsi Endrénét a Posta képviseletében, Mészáros Lászlónét, Osbáth Barnát, Szarkáné 
Jurászik Zitát, a Képviselő-testületet, és vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van, Czigány Lajos 
képviselő bejelentéssel van távol. Két napirendi pont szerepel a meghívóban, ezzel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, aki egyetért a napirendi pontokkal, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal, - tartózkodás, ellenszavazat nem volt- 
az alábbi napirendi pontokat fogadta el a Képviselő-testület:  
 
 
 
 

Napirendi pontok 
 

 
1. Tájékoztató Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, 

beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2015. évi elképzelésekről  
  
2. Közmeghallgatás („a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 

közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek”) 
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1. napirendi pont 
Tájékoztató Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, 
beruházásokról), költségvetési helyzetéről és a 2015. évi elképzelésekről  
 
Juhász Gyula polgármester: A 2014. évi költségvetést a Képviselő-testület által elfogadott 
költségvetési rendelet betartásával igyekeztünk és igyekszünk  az év hátralévő részében is 
végrehajtani.  
Önkormányzatunk 81,791 millió forintból gazdálkodik, amely tartalmazza a tagintézmény és egyéb a 
lajosmizsei önkormányzat által biztosított szolgáltatások finanszírozását is.  
A bevételek jelentős része 38,98 %  a  saját bevételből származik, amely 31,887 millió forintnak felel 
meg.  A gépjárműadónál 9,25 millió forintból 40%-a marad az önkormányzatnál, ami 3,7 millió forint. 
2014. év III. negyedévi zárásnál 92,4 %-os teljesülés volt megállapítható, ami jónak mondható. Az 
iparűzési adó tekintetében a III. negyedéves zárást követően a tervezetthez képest túlteljesülés 
mutatkozik.  A fentiekből is látszik, hogy nagy jelentősége van annak, hogy a saját bevételeink hogyan 
teljesülnek. A település vezetése nagy figyelmet fordít a vállalkozásokra, így a rendezési terv 
módosítással is  lehetőséget adott arra, hogy új vállalkozások telepedjenek meg, illetve a régiek is 
megfelelő körülmények között  végezhessék a tevékenységüket.  
A befolyt bevételeket úgy kellett felhasználni, hogy a működés biztosítva legyen. Az önkormányzat 
éves szintű működési kiadása 62.363 millió forint, ami magába foglalja a személyi juttatásokat, a 
munkaadót terhelő járulékokat, dologi kiadásokat, pénzbeli juttatásokat és a működési célú támogatást 
és pénzeszközátadást.  
A kiadások csökkentése érdekében  a közmunka program keretében több pályázati lehetőséget 
használt ki az önkormányzat, amelyek 95% és 100 %-osan voltak támogatottak. Ez nagy segítséget 
nyújt az önkormányzat,  a település, valamint a programban résztvevő  számára.  
A jól bevált közmunka programot a jövő évben is folytatni kívánjuk. 
 A 2014. évi takarékos és fegyelmezett gazdálkodás eredményeként bizakodva tekintünk a 2015 évi 
gazdálkodás elé, mivel várhatóan jentős pénzmaradvánnyal zárjuk az előző évet. 
Bevételi oldalon számolunk az előző évi szintnek megfelelően a 80-85 millió forintos bevétellel. A 
különböző jogcímen befolyt források esetében azonos szintű bevételekkel számolunk a következő 
évben is. A saját bevételeknél az iparűzési adónál  növekedéssel számolunk, mivel 2014 évben a 25 
millió forint helyett 32 millió forintra teljesült a  III. negyedév.  A gépjárműadó esetében továbbra is 
számolunk a 3,7 millió forinttal.  
2015. évben is elsődleges cél a működőképesség biztosítása mind az önkormányzat, mind az  
intézmények vonatkozásában. Szeretnénk elérni, hogy az arra rászorulók továbbra is hozzájussanak az 
alapvetően szükséges anyagi forrásokhoz, juttatásokhoz. 
Amennyiben a működés biztonsága mellett rendelkezünk szabad forrással, akkor  az alábbi 
beruházásokat szeretnénk megvalósítani: 

- a felújított óvodánknál a terasztetők megépítése 
- optikai rendszer központjának kiépítése 
- járdaépítések  
- játszótér környezetének parkosítása  

Az általános tartalékot az önkormányzat elképzeléseinek megfelelően  pályázatokra,  vagyis az  önerő 
biztosítására kívánjuk felhasználni.  Az eddig elmondottakon kívül a lehetőségekhez képest szeretnénk 
tovább támogatni a különböző társadalmi sport és egyéb szervezeteket. 
Remélem, hogy a felsorolt és a fel nem sorolt feladatok ellátása mellett megoldható lesz a 2015. évi 
gazdálkodás.   
 
Még szeretném elmondani, hogy mi minden történt 2014-ben: 

- Február 15-én volt az óvoda bál. Ez mindig itt zajlik a Faluház nagytermében, az idén is 
nagyon jól sikerült. Köszönöm a szervezőknek, résztvevőknek a közreműködést.  

- Március 15-i műsor az iskola szervezésében zajlott. 
- Április 10-én körzeti versmondó verseny volt az iskolában. 
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- Április 11-én jelzőszolgálati értekezlet volt. Külön köszönöm mindenkinek, aki ebben részt 
vesz, közel 60 fő, minden éjszaka járőröznek. Nem lehetünk elég hálásak nekik. 

- Április 23-25-ig Öko napok voltak, újrahasznosítható anyagokból volt kiállítás.  
- Április 25-én szemétszedési akció volt, ahol az óvodások, iskolások, közmunkások, és a 

lakosság is segített. Ezúton is köszönöm a részt vevőknek. Amikor elkezdtük az akciót, még 
egy 22 m3-es konténerbe is alig tudtuk beletenni, most egy 6 m3-es sem telt már meg. Jövőre is 
szervezünk ilyen akciót, előbb-utóbb majdcsak elfogy a szemét. 

- Május 10-én elektronikai hulladékgyűjtés volt.  
- Májusban lett kialakítva a sószoba is az óvodában. Köszönjük a szülőknek is a segítséget, 

hiszen a berendezést ők állták.  
- Május 13-án a nyugdíjas Lajosmizsei pedagógusok látogattak el hozzánk, megtekintették a 

települést. Mindenkinek az volt a véleménye, hogy milyen szép kis település Felsőlajos. 
- Május 3-án kutyaoltás volt, kérem ezt mindenki vegye nagyon komolyan, ahogyan a chip 

beültetést is.  
- Május 30-án pedagógus napi ünnepség volt Lajosmizsén, ott volt alkalmam köszönteni a 

Felsőlajosi pedagógusokat is.  
- Június 13-án volt a tanévzáró ünnepség itt a Faluházban 
- Június 23-29-ig volt a Hírös Hét kiállítás. Régebben ez augusztusban volt, és az nekünk sokkal 

jobb volt, hiszen Felsőlajos nagyon sok terményt szokott kiállítani, és júniusban még nem 
nagyon vannak zöldségek, gyümölcsök. A másik dolog pedig, hogy nekünk ezen a hétvégén 
zajlott a Falunapi rendezvény is, és így nagyon zsúfolt volt. Meg szeretném köszönni 
mindenkinek azt a rengeteg segítséget, amit tesznek a településért. A hivatal dolgozóinak, 
Lilla néninek, az óvodának, iskolának, a rendőrségnek, és mindenkinek aki ebben részt vett. A 
templomi búcsú pedig vasárnap volt. 

- Júniusban nem kis feladatot vállaltunk a gyermekek nyári napközbeni ellátásával, 10-12 
gyermek vette igénybe. Nem kis segítséget nyújtottunk ezzel a szülőknek.  

- Július 1. a Köztisztviselők napja. A Lajosmizsei kollegákkal ellátogattunk Palicsra, 
Lajosmizse testvérvárosába. Nagyon szép kirándulás volt. 

- Július 4-én volt a Semmelweis Nap az Új Tanyacsárdában, melyen én köszönthettem az 
egészségügyi dolgozókat.  

- Augusztus 4-10. között tánctábor volt Mezei Anett vezetésével a Faluházban.  
- Augusztus 12-24. között volt Lajosmizsén az Expó, melyen Felsőlajos is képviseltette magát. 

Nagyon színvonala, jól sikerült kiállítás volt. Itt került aláírásra Jászberénnyel a testvérvárosi 
megállapodás. Lehet, hogy a 2015-ös Expón nekünk is egy testvérvárosi megállapodást 
kellene aláírni? 

- Augusztusban kezdődött el az óvoda felújítása és a Faluház kazáncseréje. Ezt abból a 10 M Ft-
ból finanszíroztuk, melyet azért kaptunk, mert nem volt adóssága a településnek. Az óvodában 
a nyílászárók cseréje történt meg, és a külső szigetelés. Nagyon szép lett. A Faluház 
kazáncseréjére lehet, hogy sokan azt mondják, hogy nem ez volt a pénz legjobb helye, de ha 
csak annyit mondok, hogy éves szinten 3,5 M Ft volt a fűtés számlánk, már érthető, hogy 
miért döntöttünk így. Át lett alakítva a fűtési rendszer is, ez a postán érződik a legjobban, mert 
ott mindig nagyon hideg volt.   

- Szeptember 22-én került sor hivatalosan az óvoda átadására, melyre meghívtuk dr. Salacz 
László országgyűlési képviselőnket is.  

- Szeptember 27-én jelzőszolgálati értekezlet volt. Egy évben kétszer szoktunk ülésezni, hiszen 
év közben nem nagyon találkozunk egymással, hiszen folyamatosan váltjuk egymást. Amikor 
elkezdtük ezt az egészet, még jóval több autó volt éjszaka az utcában, most van, hogy nem is 
találkozunk egyel sem egész éjjel. Szerencsére Felsőlajoson a bűnözési % nagyon alacsony.  

- Október 4-én az Aradi Vértanúk emlékére fáklyás felvonulást szervezett az iskola, melyhez 
csatlakoztunk mi is.  

- Október 4-én még elektronikai hulladékgyűjtés is volt. 
- Októberben kezdtük el a földterületek javítását, 12 km külterületi földutat próbáltunk jobb 

állapotba hozni. Az összes út nem lett most felújítva, az 5-ös út ezen oldalán csináltuk most 
meg, tavasszal meg majd a túloldalon.  
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- Október 12-én voltak a választások. Meg szeretném köszönni a Felsőlajosi 
választópolgároknak, hogy újra bizalmat szavaztak nekünk. 34 % volt a részvételi arány, ami 
egy országos átlagnak mondható, pedig igazából itt nem is nagyon volt tétje. Köszönjük 
szépen.  

- Október 21-én az alakuló ülésen felállt a régi-új testület. Könnyebb így együtt dolgozni, hogy 
már ismerjük egymást. Egyetlen példát szeretnék csak elmondani, amikor gyorsan kellett 
döntenünk a 10 M Ft-ról, szinte mindannyian ugyanarra gondoltunk. A testület általi összhang 
azonnal megvolt.  

- Optikai kábel kerül kiépítésre. A végpont idekerült az iskola sarkához. Sajnos ez egyelőre nem 
azt jelenti, hogy automatikusan mindenkinél elérhető lesz, de reméljük, hogy minél hamarabb.  

- November 22-én őszi bál volt az iskola szervezésében. Szeretném megköszönni a 
pedagógusoknak, az SZMK-nak, és azoknak akik eljöttek, hiszen a bevétel itt is a gyerekekre 
lesz fordítva. Lesz szilveszteri bál is, ide is várunk mindenkit szeretettel.  

- A Közös Önkormányzati Hivatalt továbbra is Lajosmizsével közösen kívánjuk működtetni. 
Lajosmizse nem dönthet úgy, hogy nem fogad minket, mi dönthettünk volna azonban úgy, 
hogy máshová szeretnénk tartozni, de szerintem ez nem volt kérdés Felsőlajos számára. A 
Társulási tanács ülésén is arról döntöttünk, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat is 
Lajosmizsével kívánjuk ellátni, ahogyan az óvodát is.   

- November 28-án volt az idősek napja. Nagyon jó hangulatban zajlott, köszönjük azoknak, akik 
el tudtak jönni. Ez legalább olyan szervezési igényel, mint a Falunap, próbáljuk úgy szervezni, 
hogy mindenki jól érezze magát. 240 meghívót küldtünk ki, 100-140 közötti idős szokott 
eljönni, most sajnos kevesebben voltak.  

- December 9. a közmeghallgatás napja. Már többen kérdezték tőlem, hogy mi a helyzet a 
csatornával. Elő van készítve minden, talán a jövő év elején kiírásra kerül a pályázat, és 
Ladánybenével és Táborfalvával közösen sikerülne megvalósítani. Bár már mi is ott tartanánk, 
mint Lajosmizse, hogy rosszak az utak a csatornázás miatt. Már előre türelmet kérek ezzel 
kapcsolatosan.  

- A buszjáratok bővültek, nem biztos, hogy mindig a megfelelő időben, de legalább már 
Lajosmizséről van késő esti buszjárat is. A Kunság Volánhoz fordultunk, mert olyan panasz 
érkezett, hogy az Almavirágnál nem akarta a busz felvenni az utast, mert az csak leszállóhely, 
vagy ha igen, akkor meg 250 Ft-ért akarta elhozni  ide a bolthoz. Megkaptuk a választ, és 
sajnos ez igaz, hogy nem veheti fel az utasokat ott a busz, mert nem felszállóhely, és igaz a 
250 Ft is.   

- Ha minden igaz az állatkert Felsőlajoson tavasszal fog nyitni, aminek mi már nagyon 
örülnénk, hiszen nagy az érdeklődés iránta. Felkérem Tóth Tibort, hogy tájékoztasson minket. 

 
Tóth Tibor állatkert tulajdonos: Tavaly ilyenkor olyan információ hangzott el, hogy az idén 
megnyitunk, de sajnos voltak nehézségeink, és nem mertük bevállalni, hogy egy 20 éve működő 
állatkertet veszélyeztessünk útra helyezett oszlopokkal, gödrökkel. Most úgy néz ki, hogy Húsvétkor 
lenne a megnyitó, már a tévékkel, rádiókkal felvettük a kapcsolatot. Mi teljesen kész vagyunk, 
rengeteg épület, kifutópálya épült. Kocsis Tibor is járt már nálunk, ő is szeretne részt venni a 
megnyitón. Ezt csak akkor merjük meglépni, ha biztonságban lehetünk. Mi úgy vásároltuk a területet, 
hogy megnéztük annak idején milyen utak vezetnek be, hogyan lehet megközelíteni, és az akkor még 8 
m-es út ma már 3 m-es lett. Tehát a tervezett megnyitó időpontja a Húsvéti hétvége, április 4-5-6. 
 
Török Sándor felsőlajosi állampolgár: És akkor onnantól kezdve a figyelőszolgálat sem kell. A 
figyelőtorony megmaradt? Nagyon örülünk neki, és már nagyon várjuk. Nem lehetne megnézni még a 
megnyitó előtt? 
 
Tóth Tibor állatkert tulajdonos: Polgármester úron keresztül elérhetőek vagyunk, egy előre 
egyezetett időpontban meg lehet nézni. A figyelőtorony is megmaradt. Remélem befogadnak minket, 
és együtt mulatunk április elején.  
 
Juhász Gyula polgármester: Én megígérhetem, ha valaki meg szeretné nézni a területet, összehozunk 
egy időpontot Tiborral egyeztetve, és megnézzük. Az állatkert már régen meg tudott volna nyitni, ha 
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nem lettek volna a problémák. Nagyon sok energiánkat felemészti, a lajosmizsei kollegáknak is, és 
más szerveknek is. Ma is ezzel foglalkoztunk. Én biztos vagyok abban, hogy a Felsőlajosiak 90 %-a 
szeretné az állatkertet. Én úgy gondolom, hogy ha ez az állatkert megnyílik a településen, nem biztos, 
hogy el kell majd magyarázni az embereknek, hogy hol is van Felsőlajos, hiszen mindenki 
megismerné a települést. Arra kérek mindenkit, hogy fogadjuk be az állatkertet. 
 
Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna elmondani, és kérdezem a képviselő-testületet, hogy 
elfogadja-e a tájékoztatómat? Amennyiben igen, kérem kézfelemeléssel jelezzük. Én természetesen 
személyes érintettséget jelentek be, így a szavazásban nem veszek részt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem volt, 1 fő 
Juhász Gyula nem szavazott- az alábbi határozatot hozta. 
 
 
63/2014. (XII. 09.) ÖH 
A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat 
 2014. évi tevékenységéről 

 
Határozat 

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester tájékoztatóját 
Felsőlajos Község Önkormányzata 2014. évi tevékenységéről (fejlesztésekről, beruházásokról), 
költségvetési helyzetéről és a 2015. évi elképzelésekről.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2014. december 09. 

 
 
Juhász Gyula polgármester: Várom a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
 
2. napirendi pont 
Közmeghallgatás („a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű 
kérdést és javaslatot tehetnek”) 
 
Theil Ervin felsőlajosi állampolgár: Gratulálni szeretnék a testületnek, polgármester úrnak, sok erőt 
és kitartást kívánok. Nyugdíjas társaim nevében köszönöm a szeretetet, elismerést, odafigyelést. Itt 
szeretném megkérni azokat, akik nem jöttek el, hogy legközelebb jöjjenek, hiszen nagyon sokat 
készülnek rá. Polgármester úr ígérte régebben, hogy az átereszt lejjebb tesszük Lajosmizse felől, 
hiszen hegynek felfelé nem folyik a víz, és több hektár földet, erdőt elvesz tőlünk, amikor a 
vállalkozók kiengedik a melléktermékeiket. Ha kész lesz a szennyvíztisztító telep, akkor 70 %-al több 
víz fog folyni Lajosmizse felől. Nem baj, ha elveszik a földet, de akkor váltsák meg. Vagy a 
vállalkozóknak ne engedjék meg, hogy úgy engedjék ki a mellékterméket, hogy abból másnak kára 
származzon.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük az elismerő szavakat a testület nevében. Köszönjük, hogy 
így gondolod az idősek napi rendezvényt is, hiszen nagyon készülünk rá mindig. Mi az időseket a régi 
nyugdíjkorhatár szerint hívjuk meg, a hölgyeket 55 éves kortól, az urakat pedig 60 éves kortól. A 
csatornával kapcsolatosan volt már sok beszélgetés, ki lett kotorva, de sajnos minden évben igényli a 
kotrást. A dunavecsei társulat megszűnt, talán most Bajához tartozunk, de utána nézünk, hogy mit 
lehetne tenni. Az áteresz már egyszer át lett építve, 30-40 cm-el, de úgy látszik ez nem elég. Már 
jelezték ezt felém többen is, ki is mentem megnézni. Sajnos néha kerülnek bele olyan dolgok, amelyek 
nem odavalóak. Ezt mindenképpen kezelnünk kell. 
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Szarkáné Jurászik Zita tagintézmény vezető: Az óvoda nevében szeretnék köszönetet mondani. A 
közmunka program, sószoba, felújítás, bál és egyéb segítség tekintetében. Köszönjük az 
önkormányzatnak, a Képviselő-testületnek, a jelzőszolgálatnak, a rendőrségnek a munkáját. Nagy 
örömmel üdvözöljük, hogy megvan az állatkert nyitásának az időpontja, mi már nagyon várjuk.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen.  
 
Osbáth Barna tagintézmény vezető: Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy azért mertem 
pályázni a Felsőlajosi iskola vezetésére, mert tudtam, hogy itt milyen támogatást, segítséget kapunk az 
önkormányzattól, szülőktől, lakosoktól. Köszönöm a segítséget. 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük szépen, hogy így gondolod. 
 
Keresztes Lászlóné felsőlajosi állampolgár: Hálásan köszönünk mindent, nagyon szép a környezet, 
boldogan mutatom mindenkinek. Nekem nagyon hiányzik a patika, idővel újra kinyithat majd? 
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönjük az elismerő szavakat. Abban, hogy ilyen szép rendezett a 
település, nagy szerepe van a közmunkásoknak is. A gyógyszertár nagyon kis készlettel működött. 
gyakran elvitték a receptet, és másnap hozták ki a gyógyszert. Volt olyan is, hogy a rendelési idő alatt 
az asszisztens átvette a receptet, következő alkalommal pedig hozta a gyógyszert. Lehet, hogy ez még 
mindig működik. Bartal úrral beszéltem, amikor elvitte a gyógyszertárat, és azt mondta, hogy olyan 
szigorú követelmények voltak, hogy nem tudta teljesíteni. Mindenképpen körbejárjuk a kérdést, 
esetleg meghirdetjük.  
 
Fáncsi Endréné Posta képviselője: Én nem kívántam hozzászólni, de mégis megteszem. A postai 
állás meg lett hirdetve, és sokszor hallottam, hogy sérelmezték, hogy nem helyi lakost vettek fel. 
Június 20-a óta vagyok itt, már sok minden kialakult azóta, de számítógépem még mindig nincs, így 
még egy kis türelmet kérnék. Most már pozitív visszajelzést is kapok, és köszönöm a segítséget.  
 
Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Az biztos, hogy többször éltek már panasszal a 
lakosok a postai szolgáltatást illetően, de reméljük, hogy mihamarabb megoldódik minden probléma, 
és továbbra is minden tőlünk telhető segítséget megadunk.  
 
Tóth Pál Felsőlajosi állampolgár: Nem vagyok állatgyűlölő, sem ellensége a lovaknak. De azt 
szeretném kérni a hajtóktól, hogy a lovak fenekére akasszanak zsákot, vagy szedjék össze utánuk amit 
elhullajtanak.  
 
Juhász Gyula polgármester: Valamilyen szinten igazad van, mi amikor látjuk, megpróbáljuk a 
közmunkásokkal összeszedetni. Nem tudom ezt hogyan tudnánk kezelni, de gondolkozunk rajta. 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Amennyiben nincs több kérdés, akkor én boldog 
karácsonyt, és új évet kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy eljöttek. 
A közmeghallgatást ezennel 18.35 órakor berekesztem. 
 
 
 

K.mf. 
 
 

 Juhász Gyula sk.                     dr. Balogh László sk. 
   polgármester                             jegyző  
 
         
 


