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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 

november  28-án /pénteken/ 17.30 órai kezdettel megtartott 

közmeghallgatásról.  

 

Helye:   Művelődési Ház Monostorapáti 

. 

Jelen vannak:   Hárshegyi József  polgármester 

   Csillag Csaba   alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

    Szálinger Péter  képviselő 

    Sztrik Emilné   képviselő 

     

    Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

  

    Szipőcs Csaba   képviselő 

    Varga János   képviselő 

     

    Távolmaradását nem jelentette be:  

 

    Polgár László   képviselő 

     

Tanácskozási joggal meghívottak:  

 

    Takács Lászlóné  körjegyző 

    Lakosság részéről 45 fő 

     

Jegyzőkönyv hitelesítők: Egyed Péter   képviselő   

   Szálinger Péter  képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető:   Bati Istvánné    főelőadó 

 

 

Hárshegyi József   polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 

ülés továbbra is  határozatképes, hisz a 8 fő képviselőből 5 fő jelen van, így azt 

megnyitotta.  

 

Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítők: Egyed Péter és 

Szálinger Péter  képviselők lesznek.  

Ismertette a napirendet és kérte, hogy azt egyetértés esetén fogadják el.  
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Képviselőtestület tagjai a javaslattal egyetértettek, a napirendet egyhangúlag 5 igen 

szavazattal,  határozathozatal nélkül elfogadták. 

 

N a p i r e n d :       1./   Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2008. III. negyed-

éves  gazdálkodásáról.  

 

 Előadó:     Hárshegyi József 

                                                          polgármester 

 

           2./   Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója.  

 

 Előadó:     Hárshegyi József 

  polgármester 

 

 

 

Hárshegyi József    polgármester napirend előtt felkérte Kovács Zsoltot a Szent-

György Security Kft. képviselőjét, hogy tájékoztassa a lakosságot az általuk felajánlott 

szolgáltatásról.  

 

Kovács Zsolt   elmondta, hogy cégük őrző-védő szolgáltatási tevékenységet végez. 

Kidolgoztak egy olyan rendszert, mely a településhez tartozó szőlőhegy ingatlan 

védelmét szolgálja. Ez egy központi irányítású, elektromos vezérlésű rendszer, amely a 

védett épületbe kerül beépítésre, az érzékelő rendszer nyitásra reagál. A központban 

tartózkodó ügyeletes a riasztásra gépkocsiba ül és ellenőrzi az épületet. Terveik között 

szerepel a körzeti megbízott bevonása is a riasztási rendszerbe. A rendszer 

működtetésének költségvonzatát csak konkrét számok ismeretében tudják kidolgozni, 

ezért minden tulajdonost megkeresnek egy nyilatkozat formájában, melyet kérnek 

visszaküldeni, annak érdekében, hogy megállapítható legyen hány épületet kívánnak a 

rendszerbe csatolni. Az előzetes számítások alapján a rendszer kiépítésének költségét 2 

év alatt kellene kifizetni, kamatmentes részletfizetési lehetőséggel, az ár tehát attól függ 

hányan csatlakoznak. Egy pince védelme kb. 60-80.000,-Ft-ba kerül, ami havi szinten 

2-3000,-Ft-os összeget tesz ki. Ez fedezi a rendszerfelügyelet, a vonulás, valamint a 

kiépítés költségét. A rendszer személyvédelmet is ellát, hirtelen rosszullét esetén is 

jelez, így azonnali orvosi segítséget tudnak biztosítani. Kérte a jelenlevőket, 

amennyiben csatlakozni kívánnak a rendszerhez nyilatkozatukat jutassák el részükre. 

 

Hárshegyi József  polgármester megkérdezte előírnak  -e minimális jelentkezőt a 

rendszer kiépítéséhez. 

 

Kovács Zsolt  elmondta, hogy nincs ilyen kitétel, akár 2-3  tulajdonos csatlakozása 

esetén is kiépítik.  

 

A lakosság részéről kérdés, észrevétel nem volt, Hárshegyi József polgármester 

megköszönte a tájékoztatást.  

 

Hárshegyi József   polgármester tájékoztatta a lakosságot az ivóvíz, és szennyvíz-

csatorna szolgáltatási díj 2009. évi alakulásáról. Elmondta, hogy az ivóvíz szolgáltatás 

díja január 1-től 6 %-al emelkedik, 255,-Ft/m
3 

lesz. A szennyvíz-csatorna szolgáltatási 

díj megállapítása jelenleg folyamatban van, több egyeztető tárgyalást tartottak az 
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üzemeltetővel annak megállapítása céljából. Abban megállapodtak, hogy egységes díj 

kerül kialakításra az agglomerációhoz tartozó öt településen. Az előzetes számítások 

alapján a szennyvízhálózat, illetve szennyvíz-tisztítómű   működtetése  /173,-Ft + ÁFA 

és 127,-Ft+ ÁFA/ összesen, 300,-Ft+ÁFA, bruttó 360,-Ft-ba áll meg. A szennyvíz-

tisztítómű biológiai-  baktériumos  víztisztítási költsége 130,-Ft/m
3 

fölé nem mehet, 

mivel versenytárgyalás során ezt a győztes garantálta. A tisztítómű 2009. július 1-el 

kerül üzemeltetésre, átadásra, ettől az időponttól illeti meg az üzemeltetőt a díj, a 

lakosság azonban már január l-től fizetné ezt a díjat, mely az önkormányzatok közös 

számlájára kerülne átutalásra és az amortizácóra fizetendő bevételt növelné. A tényleges 

amortizációs költség 200,-Ft+ ÁFA, bruttó 240,-Ft. Ehhez a pénzhez 5 évig biztos, hogy 

nem kell hozzányúlni, hisz 5 év garancia van a beruházásra. Mire komolyabb 

meghibásodásra kerülne sor, lesz egy  mozdítható tőke, melyből lehet gazdálkodni. A 

teljes amortizációs költséget – 787,-Ft-ot – 2012-ig kell elérni, ami azt jelenti, hogy 

2010-ben 200,-Ft-tal, 2011-ben 200,-Ft-tal, 2012-ben pedig 187,-Ft-tal kell emelni a 

szennyvíz-szolgáltatás díját. A víz- és szennyvíz szolgáltatás együttes díja január 1-től 

855,-Ft/m
3
. Abban az esetben csökkenne a díj összege, ha növekedne a  fogyasztás, 

mivel a fajlagos költség  1 m
3
 –re vetített összege is csökkenne. Másik lehetőség, ami 

felvetődött, hogy Mindszentkálla és Szentbékálla csatlakozna a szennyvízhálózathoz, a 

tisztítómű kapacitása elbírna több települést is, ezzel a működtetési költséget lehetne 

csökkenteni.  

 

 

Hárshegyi József  polgármester tájékoztatást adott a Képviselő-testület 2008. évi 

működéséről. Elmondta, hogy 15 Képviselő-testületi ülés, 10 együttes Képviselő-

testületi ülés, valamint több kistérségi ülés megtartására került  sor az idei évben. A 

Képviselő-testület 103 határozatot hozott, valamint 9 önkormányzati rendeletet alkotott. 

Az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata jónak mondható, vita nem volt, a 

finanszírozási kérdésekben is meg tudtak egyezni.  

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban elmondta, hogy az eredeti 

költségvetési előirányzat 258 mFt-ról 281 mFt-ra növekedett az iskola tetőtér 

beépítéséhez kapott pályázati, illetve egyéb támogatások miatt. A tervezett -29 mFt-os 

működési költség jelenleg -3,6 mFt-ra csökkent. A bevételek teljesítése 79 %-os, a 

kiadások teljesítése 71 %-os.  

 

2009. évi költségvetési koncepcióra vonatkozóan elmondta, hogy tervezés során a 

tényleges költségvetési sarokszámok még nem álltak rendelkezésre, a koncepcióhoz 

szükséges alapinformációk is három változatban jelentek meg, melynek oka a 

gazdasági válság hatása. Az állami költségvetés elkészítése során is a pénzügyi 

stabilitás megteremtése, a gazdasági helyzet normalizálása a fő feladat. A következő 

évben az infláció, a munkanélküliség növekedése várható, amely térségünkben már 

jelenleg is érezhető. Az önkormányzat gazdálkodásának, költségvetése tervezésének 

alapja továbbra is az, hogy a felhalmozási keretekhez ne nyúljunk hozzá, a működési 

hiányt inkább likvid hitellel pótoljuk. A működési bevételek közé tartoznak a helyi adó 

bevételek, melyből az önkormányzat kintlévősége 3-4 mFt. Többszöri felszólítás 

eredménytelensége esetén végrehajtói iroda megbízására kerül sor a hátralékok 

behajtása érdekében. A térségben minden önkormányzat foglalkozott a helyi adók 

kérdésével, a bevételek növelése érdekében, hisz az állami támogatás minden évben 

csökken.  2009. január 1-től szükségessé válik az építményadó, kommunális adó, 

valamint az iparűzési adó emelése. A kommunális adó összegénél – az eddigi 
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arányoknak megfelelően - továbbra is megmarad az egy fős háztartásban élők 

kedvezménye.  

 A 2009. évi költségvetési koncepció tervezése során figyelembe vettük a 2008. évi 

bevételeket, kiadásokat, a fejlesztési lehetőségeket és a vállalható feladatokat. A 

működési kiadásoknál a  kormány intézkedésének megfelelően csökkennek a bérjellegű 

kiadások, mivel a 13. havi illetmény kifizetésére a Kormány nem tud kötelezettséget 

vállalni. Az önkormányzat tervezett kiadásai, illetve bevételei 251 mFt-ról 231 mFt-ra 

csökkennek a 2008. évihez viszonyítva.  

Tájékoztatást adott  a 2008-ban megvalósult főbb beruházásokról. Áthúzódó beruházás 

volt az iroda épület felújítása. A gyógyszertár különálló épületbe lett költöztetve, 

melyet előzőleg felújítottunk. A legnagyobb beruházás a szennyvízcsatorna hálózat 

kiépítése volt, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, melynek során kifogásoltuk az 

önkormányzati utak állapotát,  mivel nem az előírtaknak megfelelően történt a 

helyreállítás. Az utak javítására 2009. március 1- június 31. között kerül sor. Az Iskola 

és Árpád utca teljes aszfaltot kap, a többi utcában kátyúzás, majd tükrös, vagy 

kopóréteges javítás lesz elvégezve. A Cinege-köz – Petőfi utca csatlakozásánál 15 m-es 

sárrázó aszfaltot építenek. Ifjúság utcát a KPM-el grédereztetjük, majd egy laza 

murvázást, kátrányfröccsöt kap. Hegyalja utcában ez a módszer nem alkalmazható a 

terepviszonyok miatt, ott csak új aszfaltos út kiépítése tervezhető. Az Iskola utcai 

telkeknél lévő utca kiépítése ugyanazzal a módszerrel történhet, mint az Ifjúság utcáé. 

Problémát okoz, hogy a ROP-os pályázatoknál csak 50 mFt. feletti útépítési 

beruházásokra lehet pályázni, 30 %-os önrésszel. Kérték ezt az összeghatárt 20 mFt-ra 

csökkenteni. 

 

A szilárd hulladék kezelés az ISPA program keretében kerül megvalósításra, melyet 

eredetileg Herendre terveztek, de Királyszentistvánon készül el, tapolcai szelektálás 

után kerül elszállításra.  2 db szelektív hulladékgyűjtő elhelyezésére kerül sor az Ady E. 

utcában, valamint a Zrínyi és a Petőfi utca sarkán.  

 

Az iskola tetőtér bővítését közbeszerzési pályázat alapján SZL-Bau Építőipari Kft 

végezte, egy hét múlva kerül sor a műszaki átadásra, január 3-tól már itt kezdődhet a 

tanítás. A beruházás költsége 27 mFt, melyhez 22 mFt pályázati támogatást kaptunk, a 

fennmaradó részt az önkormányzatnak kellett biztosítani. 

 

Tájékoztatást adott a Leader-programról, annak céljairól. 

 

A 2009. évre várható feladatok, kiadások közül kiemelte a KRESZ-táblák, utcanév 

táblák pótlásának szükségszerűségét, a két éve elkészült orvosi ügyelet működtetéséhez 

való 1 mFt-os, valamint Tapolca Ipar utcában építésre kerülő mentőszolgálathoz való 

lakosonkénti 1000,-Ft-os hozzájárulást. Szintén a lakosságszám arányában kap 

támogatást a Tűzoltóság 150,-Ft/fő összegben. A körzeti megbízott rendőr visszakapja 

szolgálati autóját, melynek felújításához szintén támogatást nyújt az önkormányzat.  

 

Közéleti tevékenységünk keretében 500.000,-Ft támogatást biztosítunk minden évben a 

Sportegyesületnek, valamint 150.000,-Ft-ba kerül a sportöltöző takarítása, fenntartása. 

A környék települései ennél jóval kevesebb összeggel támogatják egyesületüket.  

A nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak rendezvényeihez a feltételeket biztosítottuk, és 

biztosítjuk a jövőben is. Minden szervezet évente egy alkalommal ingyenesen kapja 

meg a kultúrházat rendezvényei lebonyolításához. Több iskolai-, óvodai programot 
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szerveztek az intézmények, kihelyezett megyei programok megszervezéséhez is 

biztosítottunk helyszínt.  

Sikeres Márton-napi rendezvény megszervezésére került sor november hónapban, író-

olvasó találkozót szerveztünk, Tele-házat működtetünk, településünknek önálló 

honlapja van, melyet állandóan frissítünk, aktualizálunk. 2008-ban Gencsapátiban 

került sor az „Apáti” települések találkozójára, 2009. június 27-én Bátaapátira vagyunk 

hivatalosak. Művészetek Völgye rendezvénysorozat közös megszervezésére 2009. 

évben nem kerül sor, minden település önállóan szervezhet programot. Az elmúlt 

évekhez hasonlóan 2009. évben is készítettünk községünkre jellemző fotókkal ellátott 

naptárt.  

 

Tájékoztatást adott TIOP, ROP, KEOP, ÚMVP. pályázati lehetőségekről, melyek 

közoktatási informatikai rendszer bővítéséhez, egészségügyi szolgáltatás-, gazdaság-, 

turizmus-,  közlekedés fejlesztésre használható fel. A pályázatokhoz szükséges önerő 

biztosítását lehet hitelből, illetve kötvény kibocsátással biztosítani.  

 

Elmondta, hogy az önkormányzat gazdasági programja három fő fejezetre osztható:  

- a működés és felhalmozás sikeres tervezésére és végrehajtására, 

- pályázati lehetőségekkel élve, a kiemelten támogatott beruházások lebonyolítására, 

- a már üzemelő létesítmények műszaki színvonalának megőrzésére, fejlesztésére és 

kiegészítésére.  

 

Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásához az elmúlt két évben nem kapott 

ÖNHIKI-t , jelenleg az önkormányzati miniszter keretéből várunk támogatást. Az 

önkormányzat intézményei közül az iskolák összevonása megtörtént.  

 

A rendezési tervvel összhangban a tervezett lakótelkeknél rendelkezésre áll a 

szennyvízcsatorna és a vízhálózat,  a gáz és villany közmű kiépítése még szükséges.  

A Balaton törvény módosítását valószínűleg december hónapban elfogadja az 

Országgyűlés,  a települést elkerülő út terve jelenleg is benne van.  

Gazdasági programunkban szerepel a tornaterem építése, amennyiben lesz pályázati 

lehetőség élni fogunk vele. A falu belső arculatának kialakítására, homlokzatok 

javítására, középületek felújítására is vannak pályázati lehetőségek. Továbbra is 

fontosnak tartjuk a kerékpárút kiépítését, történelmi-, borturizmus továbbfejlesztését, 

kulturális rendezvények megszervezését, testvértelepülésekkel való kapcsolattartást. 

Távlati elképzelések között  szerepel az alsó iskola megszűnése esetén az épület 

esetleges idegenforgalmi hasznosítása. 

 

A környezetvédelemmel kapcsolatban tájékoztatást adott a település környezeti 

állapotáról, az energiagazdálkodásról, a föld védelméről, felhívta a figyelmet, hogy a 

föld felszínén, vagy a földben csak olyan tevékenységek folytathatók, és olyan anyagok 

helyezhetők el, amelyek azt nem szennyezik, illetve nem károsítják. Fontos feladat a 

felszíni és felszín alatti vizek védelme, ami a karsztrétegek védelmét is szolgálja, az 

élővilág védelme – állatvilág, vizivilág, növényvilág – az ökológiai folyamatok 

megtartása. Az épített környezet védelme kiterjed a település egészére, egyedi 

építményekre, amik meghatározzák a falu arculatát. Felhívta a figyelmet a veszélyes 

anyagok szállítására, raktározására, a folyékony és szilárd hulladék kezelésének 

fontosságára, a szelektív hulladékgyűjtésre, a zaj- és rezgésvédelemre.  

Tájékoztatást adott a polgárvédelmi, illetve katasztrófavédelmi tevékenységről, a 

rendkívüli téli időjárásra való felkészülésről. 
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Megköszönte a jelenlévők figyelmét, kérte amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban 

kérdésük, észrevételük van, tegyék meg. 

 

Varga Lajos  a környezetvédelemhez kapcsolódva kérte, hogy az istállónál hizlalt 

pulykák tartásának körülményeit vizsgálják meg, mivel egész évben olyan szaghatás, 

büdös van, hogy nem lehet ablakot nyitni. 

 

Hárshegyi József  elmondta, meg fogjuk nézni, milyen állománnyal dolgoznak ás 

milyen körülmények között. Állattartási rendelet szabályozza az állattartást, távlati 

célok között szerepel az istálló megszűntetése. 

 

Ferenczy Károly  elmondta, hogy sok pozitív dolog elhangzott a beszámoló során. Az 

utcanév táblák pótlásához, cseréjéhez javasolta a Vörösmarty utca sarkán elhelyezett 

táblát megnézni, véleménye szerint mint minőségben, mint esztétikailag megfelelő. A 

szennyvízcsatorna hozzájárulással kapcsolatban kérte az önkormányzat segítségét a 

hátralékok behajtásában, hisz fontos, hogy mindenki befizesse, ne hátralékot kapjon az 

önkormányzat a társulat megszűnése után. Az egyéb pozitív dolgokhoz gratulál, szerinte 

nincs szégyenkezni valója az önkormányzatnak. A falugondnoki busszal kapcsolatban 

javasolta tájékozódjanak a kistérségnél az üzemeltetési tapasztalatokról, lehetőségekről.  

 

Hárshegyi József   elmondta, hogy jelenleg is figyelemmel kísérik a szennyvízcsatorna 

hozzájárulás hátralékkal rendelkezőket, a kimutatott hátralékosokkal kapcsolatos 

végrehajtási eljárást lefolytatták. A  hálózatra való rákötést csak annak engedélyezték, 

aki hátralékkal nem rendelkezett.  

 

Zentai János   elmondta, hogy kimerítő tájékoztatást kaptak az önkormányzat 

tevékenységéről, de sajnos kevesen jöttek el a közmeghallgatásra, ezért javasolta egy 

helyi újságban tájékoztatni a lakosságot. Csatornaépítéssel kapcsolatban  negatívumként 

jelzi, hogy a kivitelezés során többször kellett volna ellenőrizni a munkát, akkor talán 

nem lett volna ennyi probléma a rákötéseknél. A Zrínyi utca helyreállítása kritikán aluli, 

hullámos. Nagyon sok házba megcsinálták a rákötést a kivitelező dolgozói, - közös 

csövekből -  a tapasztalatok szerint nagyon rossz minőségben, a lakóknak több helyen 

újra kellett fektetni a csöveket. A szervezetek támogatásával kapcsolatban elmondta, 

hogy a támogatás legyen nyilvános, lehessen tudni, melyik szervezet mennyi támogatást 

kapott. Az énekkar is részt vesz az önkormányzat rendezvényein, közösségi 

tevékenységekben, az idei évben még sem kaptak támogatást. Tudomása szerint a 

képviselők tiszteletdíja is nyilvános, több helyen hallani, hogy a gazdasági nehézségek 

miatt felajánlják tiszteletdíjukat, megkérdezte az önkormányzat fizet –e tiszteletdíjat a 

képviselőknek. 

 

Hárshegyi József elmondta, hogy célszerűbb lenne, ha 3-4 település közösen 

finanszírozná egy helyi újság megjelenését. Évi négy alkalommal szokott régebben 

megjelenni a helyi újság, ez nem volt jó, hiszen mire a tájékoztatás megjelent, már 

elvesztette aktualitását. A Zrínyi utcával kapcsolatban igaza van, tavasszal a kivitelezők 

rendbe teszik. A csatornabekötésekre reagálva elmondta, hogy honnan vették a 

munkások a csöveket, nem tudja, azt nem is ellenőrizhették, a kivitelezési 

technológiának pedig volt felelőse, aki jogosult volt ellenőrizni. Minden civil szervezet 

50.000,-Ft támogatásba részesül, amennyiben még nem kapták meg, utalásra kerül. A 

képviselők tiszteletdíjban nem részesülnek, így nincs miről lemondjanak.  
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Illés Károly  elmondta, hogy az Ifjúság, Hegyalja utca, valamint a Cinege-köz lakói 

évek óta sárba járnak, mikorra várható változás. Örül, hogy az iskola megmaradt, de 

véleménye szerint a közös iskolai rendezvények miatt a kultúrház kicsi lesz. 

 

Hárshegyi József   az említett utcákkal kapcsolatban elmondta, hogy a beszámolójában 

is kitért arra, hogy a útépítésre van pályázati lehetőség, de jelenlegi szabályok szerint 

csak 50 mFt bekerülési költség felett, ezért több polgármester kezdeményezte, hogy 

csökkentsék ezt az értékhatárt 20 mFt-ra. Ha sikerrel jár a kezdeményezés, mindhárom 

utca aszfaltozásra kerül. A Hegyalja utca csak teljes aszfaltozással, vízelvezető árok 

kiépítésével  készülhet, a tervek már megvannak.  

Az iskolai rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy minden település saját 

közösségi életet él, az iskolai programok, farsangok a saját falujukban kerülnek 

megrendezésre, ezért nem kell nagyobb nézőszámmal tervezni.  

 

Bodó István   a Sportegyesület támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy az 500 eFt-

os önkormányzati támogatáson felüli 150 eFt nem plussz támogatás, mivel abból fizetik 

a mosást, takarítást. 300 eFt-ot utalnak a Labdarugó Szövetségnek, így 200 eFt-juk 

marad az utazási, játékvezetői költségekre. Évek óta ki van adva a sportöltöző a 

Művészeti Napok alatt, de a bevételből soha nem kaptak semmit. Tudomása szerint a 

zalahalápi, nyirádi önkormányzat 1 mFt. támogatást ad a sportegyesületüknek.  

 

Hárshegyi József   elmondta, hogy a sportpálya, illetve a sportöltöző Művészeti Napok 

alatti hasznosítását a Sapard pályázat önerejének biztosítása fejében átadták Tolvaj 

Ferencnek, - aki ezt a jogot engedményezte az Egylet javára - ezért bérleti díjat az 

önkormányzat nem kapott.  

 

Merse Jenő  megkérdezte, miért kell fizetnie kommunális adót az üres lakás után. 

Elmondta, hogy már többször is kifogásolta a Zrínyi utcában épített vízelvezetőt. 

Véleménye szerint a 30-as  Ø   cső nem alkalmas a csapadékvíz elvezetésére. A templom 

előtti árok is megtelt hordalékkal, ki kellene pucolni, nem tudja kinek a feladata, az 

önkormányzaté vagy az útfenntartóé.  

 

Hárshegyi József    elmondta, hogy a nyári esőzéskor a templom elé befolyt csapadék 

oka az volt, hogy a levezető nyílásba valaki egy labdát helyezett el és nem tudott a víz 

elfolyni. Amennyiben a templom előtti árok megtelik hordalékkal a KPM kipucolja.  

 

Tóth István   szerint az Ifjúság utcában tervezett útépítési módszer nem jó, több kamion 

közlekedik az utcában, mivel ott telephelyeznek, a laza zúzalékot, murvát kivágja a 

kerék, nem tud megtömörödni.  

 

Szél Pál   szerint először a vízelvezető árkot kell megépíteni, utána lehet csak az úttal 

foglalkozni 

 

Hárshegyi József  elmondta, hogy valóban nem a legjobb megoldás az Ifjúság utcában 

ez a módszer, nem olyan tartós, mint az aszfalt, de 10 évig biztos jó, gyors és olcsó 

munka. Ki lehet tenni a súlykorlátozó táblát, hogy ne közlekedjenek ott nagyobb 

teherautókkal.  
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Mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a megjelentést, az ülést 20.00 órakor 

bezárta. 

 

Kmf. 

 

 

    Hárshegyi József       Takács Lászlóné 

      polgármester           körjegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

     Egyed Péter       Szálinger Péter 

      képviselő          képviselő 


