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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 14-én, 14.00 

                 órakor megtartott közmeghallgatáson. 
 

Az ülés helye:  Tornacsarnok (Papp Károly utca 1.) 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,                                         
                           Maczó Sándor alpolgármester,                                          
                           Béres Mária, 
                           Erdélyi Zsolt,                                                                                                                          
                           Kun-Halasi Katalin, 

                     Sári István, 
                     Toldi Miklós képviselő, 
                     dr. Pap Anikó jegyző, 
                     Vidra Tamás Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 
                     a község lakosságából 80 fő. 
 

Halasi Anita polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a  a 6 fő képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
A polgármester ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait: 

 
Napirend előtt:  
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatója 
 
Napirend: 
1./  2014. évi beszámoló 
2./  Az elmúlt 3 hónap eseményeiről tájékoztató 
3./  2015. évi költségvetés tervezete 
4./  Szociális kérdések 
5./  Településüzemeltetés 
6./  Személyi, munkaköri változások ismertetése 
7./  Településrendezés 
8./  Fejlesztések 
9./  Csatornázás 
10./ Közművek 
11./ Kulturális programok 
12./ Média, újság, honlap, facebook, hirdető táblák 
13./ Egyebek 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         20/2015.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
Napirend előtt:  
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatója. 
Előadó: Vidra Tamás tájegységvezető üdvözli a jelenlévőket, megköszöni, hogy lehetőséget bizto- 
              sítottak a tájékoztatóra. Elmondja, a Natura 2000 hálózat része a Cimbáld-réten lévő bronz- 
              kori földvár területe, a helyreállításra Eu-s pályázaton nyertek. Jelentős természetvédelmi 
              szempontból a terület. Az elmúlt 20 éven a legeltetés megszűnt, ezáltal elcserjésedett a te- 
              rület. Az eredeti állatvilág, növényvilág kezd tönkre menni, ezért gondolták, hogy ezzel az 
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              értékes területtel valamit kezdeni kell. Elsősorban a növényvilág a jelentős, sok védett 
              növényfaj előfordul a területen. A pályázat első része a cserjeirtás, kézi és gépi erővel, 
              kb. 1 hektár területen már elindultak a mukálatok. A terület eredeti állapotát fenn kell 
              tartani (legeltetés), a hagyományos gyepgazdálkodás része az égetés, ezt irányítottan, 
              tervszerűen kell végezni. Minimális vegyszerhasználat is lesz a területen, természetesen 
              engedéllyel. A pályázatról tájékoztatják a lakosságot, információs táblák lesznek elhe- 
              lyezve. Természetvédelmi probléma esetén forduljanak hozzájuk bizalommal. 
 
Halasi Anita polgármester megköszöni a tájékoztatást. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2014. évi beszámoló. 

      Előadó: Halasi Anita polgármester az előző évhez kapcsolódóan elmondja, az önkormányzat 
                   saját bevetele 78.320 e Ft volt, ez az adókból, étkezési térítési díjakból, egyéb be- 
                   vételekből és a maradványból tevődik össze. Az állami finanszírozás 185.276 eFt, ez 
                   az önkormányzatnak, óvodának került leosztásra, valamint a szociális, gyermekjóléti,  
                   kulturális és egyéb feladatokra. Az OEP finanszírozás a védőnői szolgálatra 4.554  
                   eFt. Így az összes bevétel 2014. évben 268.150 eFt volt. A kiadások személyi, dologi 
                   kiadásból, szociális kiadásból, működési célú támogatásokból, beruházásokból, fel- 
                   újításokból tevődnek össze. A kiadások összege 241.985 eFt, az egyenleg 26.165 eFt. 
                   A továbbiakban  részletezi a segélyezésre fordított összegeket, ezek teljes költsége 
                   49.273.996.- Ft, az önkormányzatot terhető rész 6.548.730.- Ft. A település lakosság- 
                   száma 20104. január 1-i állapot szerint 2710 fő volt. A születések száma 25, a halá- 
                   lozások száma 31, a házasságkötése száma 6 volt. 
                   Ennyiben szerette volna a 2014. évet ismertetni, amennyiben nincs hozzászólás, kéri  
                   a tájékoztató elfogadását. 
                                        
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                      21/2015.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a 2014. évi beszámolót elfogadta. 
    
                                                      Határidő: azonnal. 

                                                         Felelős:  polgármester. 
 

 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az elmúlt 3 hónap eseményeiről tájékoztató. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a választások után a Képviselő-testület 
                        három bizottságok alakított, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, Oktatási, Kultu- 
                        rális és Sport Bizottságot és Szociális Bizottságot. A bizottságoknak képviselő 
                        és külsős tagjai vannak, ismerteti a bizottságok összetételét. A továbbiakban 
                        elmondja, polgármesteri feladatát társadalmi megbízatásban látja el, így a fel- 
                        ajánlott illetményrész 3.900 eFt. A képviselők, alpolgármester díjazásban nem 
                        részesülnek, ezzel 3.800 eFt, amit más célra tudnak fordítani, ezeket a későbbi- 
                        ekben részletezi. Az elmúlt három hónapban sor került a Nyárfás fásítására, a 
                        korábbi pályázatból ültetett fák kipusztultak, garanciálisan a pótlandó fákat 
                        biztosították, az elültetést kellett megoldani. Az október 23-i ünnepség példa- 
                        értékű volt, erre nagyon büszke. A kazán meghibásodása miatt nem volt fűtés 
                        az iskolában, különböző önkormányzati intézményekbe kellett költözni a taní- 
                        tás biztosítására. A kazán hibája már tavaly februárban kiderült, az árajánlat 
                        megtörtént, az engedélyeztetési eljárás elhúzódott, így csak szeptemberben 
                        kezdték a munkát. A kazáncsere során a szelepek cseréjére nem került sor, erre 
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                         a fűtési szezon után sort kell keríteni. Ezt a KLIK vagy az önkormányzat oldja 
                         meg, még nem eldöntött kérdés, de a következő fűtési szezonnak nem lehet így 
                         nekimenni. A körzeti megbízott személyében változás történt, Jeszenszki András 
                         elment, a Nagykátai Rendőrkapitányság gyors intézkedésére új körzeti megbízot- 
                         tat kapott a település, Kolman Zsolt személyében. Kéri, mondjon magáról néhány 
                         szót. 
 
Kolman Zsolt körzeti megbízott elmondja, három évig volt a Nagykátai Rendőrkapitányságon 
járőr. A legjobb tudása szerint szeretne segíteni, célja a szabálysértések, bűncselekmények 
visszaszoríttása. Forduljanak hozzá bizalommal, mindenkinek megpróbál segíteni. 
 
                           Halasi Anita polgármester elmondja, a körzeti megbízott fogadóórát tart az 
                           irodájában, sajnos nincs rá lehetőség, hogy 24 órában elérhető legyen Tápió- 
                           ságon. Folytatva a beszámolót a polgármester elmondja, sor került a temető 
                           parkolójának rendezésére, a csatornások segítségével mart aszfalttal látták el 
                           a területet. A lakosság és a közfoglalkoztatottak összefogásával rendezésre 
                           került a Nagyközben egy terület. Ilyen összefogást, kezdeményezést lehet je- 
                           lezni, ha van rá igény, ötletek. Az adventi koszorúkészítésnek, sportnapnak 
                           nagy sikere volt. Az Úri utca végének aszfaltozása megtörtént, a temető ebből 
                           az irányból is megközelíthető. A Duna-Aszfalt vezetőjét megkereste, Herédi 
                           Lászlóval a települést bejárták, a csatornázás kapcsán felmerült problémákat 
                           a garanciális munkába javítják. Színházlátogatást havonta szeretnének szer- 
                          vezni, igény van a kultúrára. A jégkárelhárítás a településen összefogással meg- 
                          oldódott, nem volt olyan nagy tragédia, mint másfelé, fák törtek le. Köszöni a 
                          helyreállításban résztvevők munkáját. Nagy sikere volt a „Cigány-mikulásnak”, 
                          a rászoruló gyermekeknek csomagot vittek. Megrendezésre került az adventi 
                          vásár, reméljük a jövőben folytatódni fog a kezdeményezés. A népszerű ad- 
                          venti hangversenyre is sor került a templomban. A betlehemezéssel új hagyo- 
                          mányt szeretnének megteremteni a településen. Hagyományt teremtő program 
                          volt januárban a Kultúra Napja. A SÁG-ÉP Nonprofit Kft. helyzetét átgondolva 
                          a végelszámolás mellett döntöttek. A könyvtáros-művelődésszervezői állásra 
                          pályázat került kiírásra, mivel Szabó Beáta elment. Pályázatot adtunk be a köz- 
                          foglalkoztatotti munkaprogramra. A hóeltakarítási, síkosságmentesítési felada- 
                          tokkra kiírt pályázatot Maczó Sándor nyerte.  A Tornacsarnok nyitvatartása vál- 
                          tozott, 7.00 – 22.00 óráig van nyitva. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 
                          irodát biztosítunk a Szabadság utcai iskola épületében. Az elmúlt három hónap- 
                          ban ezek az események voltak. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2015. évi költségvetés tervezete. 
            Előadó: Halasi Anita polgármester a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatban elmondja, a 
                          tervezett bevételek összege 238.878 eFt, mely az önkormányzat saját bevételei- 
                          ből, az állami finanszírozásból és az OEP finanszírozásból tevődik össze. 25 
                          millió Ft a pénzmaradvány, az előző évről.  A kiadások összege 219.663 eFt, 
                          19.215 eFt szabad pénzünk van. Mint a korábbiakban már ismertetésre került a 
                          polgármester felajánlása 3.900 eFt, a képviselők felajánlása 3.800 eFt. A polgár- 
                          mesteri felajánlást az iskolakert elkerítésére és parkosítására szeretnék fordítani. 
                          Béres Mária képviselő 180 eFt-ot gyermekek táboroztatására ajánlott fel, Er- 
                          délyi Zsolt képviselő 180 eFt-ot a katolikus egyháznak ajánlott fel. A többi kép- 
                          viselő és az alpolgármester fejajánlásából szeretnék a zebrát kialakítani, illetve 
                          az iskolaparkban elektromos fejlesztéseket végezni. Az előző években a tiszte- 
                          letdíjak, illetmények összege 11.571 eFt volt, ebben az évben 3.839 eFt. 
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                        A pogármester megkérdezi, a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatban van-e hoz- 
                        zászólás, amennyiben nincs, kéri a tervezet elfogadását. 
                                                       
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                      22/2015.(II.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési tervezetet 
                                                      elfogadja. 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Szociális kérdések. 
            Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a szociális ellátások terén 
                         változások lesznek, az új szociális rendeletünk 2015. március 1-től lesz hatályos. 
                         Az új támogatási lehetőségekről a lakosságot tájékoztatni fogjuk. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy:Településüzemeltetés. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a településüzemeltetési feladatokat eddig a 
                        SÁG-ÉP Nonprofit Kft. láttal el, a cég működését nem találtuk hatékonynak. Esz- 
                        köz, létszám és szakemberhiányos vállalkozás volt. Úgy gondoltuk, ügyvezető  
                        igazgatói állást nem engedhetünk meg magunknak. Ezután a településüzemeltetés 
                        az önkormányzat feladata, így gazdaságosabb a működtetés, hatékonyabb a mun- 
                        kaszervezés. Egy fő karbantartó lesz vállalkozási szerződéssel, a saját eszközeit 
                        biztosítja. Egy fő pedig  a köztisztasági feladatokra, hozzá tartoznak a közfoglal- 
                        koztatottak. Az elvárásunk: rendezett falukép, jól karbantartott intézmények, meg- 
                        bízhatóság, állandó rendelkezésre állás.  
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Személyi, munkaköri változások ismertetése. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a könyvtáros-művelődés- 
                        szervező munkakör költséghatékonyság miatt összevonásra került. Az állásra 
                        pályázatot írtunk ki. A településüzemeltető – karbantartó munkakör a Kft. ügy- 
                        vezetői állás helyett lesz.  Az élelmezésvezető február 1-től 4 órában látja el 
                        feladatait, a konyhai dolgozók munkaidő kihasználás hatékonyságának növelése 
                        érdeklében a feladatba besegítenek. A Polgármesteri Hivatalnál a takarító, kéz- 
                        besítő állást kibővítettük ügyfélszolgálati munkakörrel, ide tartoznak a további- 
                        akban a térítési díj befizetések is.  
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Településrendezés. 
            Előadó: Halasi Anita polgármester a napirendi ponthoz kapcsolódóan elmondja, 2004- 
                         ben készült a településrendezési terv, amely 10 évre szólt. A településrendezési 
                         terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit, a fejlesztési 
                         irányokat. A településrendezési terv része a helyi építési szabályzat és a település- 
                         fejlesztési koncepció. A terv elkészítésének költsége 4.100 eFt + ÁFA, kötelező 
                         megvalósítani, kb. egy éves, sokrétű munkáról van szó. Társadalmi egyeztetéssel 
                         kell létrehozni, egyeztető fórumok lesznek. Az elvárás: hosszú távra tervezett, 
                         jól átgondolt tervet készíteni. A település hátrányos helyzetű abból szempontból, 
                         hogy nem tranzittelepülés, a főbb utak elkerülik a községet, nincs közvetlen vas- 
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                         úthálózat. A település előnyös helyzetét szeretnénk kihasználni, a természetvédel- 
                         mi értékeket, földrajzi adottságot, a turizmus és öko irányba elmenni. 
 
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Fejlesztések. 
            Előadó: Halasi Anita polgármester a fejlesztésekkel kapcsolatban ismerteti, sort szeret- 
                         nének keríteni az óvodai mosdók felújítására, az udvar rendezésére. Az iskolakert 
                         elkerítése, parkosítása szerepel a tervek között, az elektromos hálózat kiépítésé- 
                         vel. Zebra kialakítását tervezik a Malomnál. Szeretnének lehetőséget találni a  
                         Papp Károly ház megvásárlására, ezt a MOL segítségével tervezik. A Szabadság 
                         utcai iskola feljújítása után egy Kulturális Szolgáltató Ház állna a lakosság ren- 
                         delkezésére. A területet összenyitnák a Papp Károly házzal. A könyvtár is az 
                         iskola épületébe költözne. Pályázati lehetőséggel szeretnék megvalósítani piac- 
                         tér kialakítását, a kresz park helyreállítását és egy tájház kialakítását. A tervek 
                         együttműködésre is vonatkoznak: a Magyar Madártani Egyesülettel, a Sülysápi  
                         Csillagdával, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, a MOL-lal és  a Pest Megyei  
                         Könyvtárral. A közfoglalkoztatotti munkaprogramra pályázatot nyújtottunk be, 
                         szeretnénk a mezőgazdasági utakat rendezni, a csapadékvíz elvezető árkok, köz- 
                         utak karbantartását elvégezni, valamint a főút melletti járdaszakasz térkövezését. 
                         AZ ASP projekt keretében a Polgármesteri Hivatal közigazgatási infrastruktúra 
                         fejlesztésére 11 millió Ft támogatást kaptunk. 
 
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Csatornázás. 
            Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a településen a gerincvezeték lefektetésre  
                          került, a kiépítéssel kapcsolatos garanciális munkák folyamatban vannak. Na- 
                          ponta előjönnek problémák, az időjárás miatt a munkákat csak tavasszal tudják 
                          folytatni, ezt saját műszaki ellenőr jelenlétével szeretnénk. A házi bekötések in- 
                          gyenesek lesznek a rendszeresen fizetőknek. A kivitelező kiválasztása folyamat- 
                          ban van, a SÁG-ÉP Kft. szerződést kötött alvállalkozóval, a feladatot képtele- 
                          nek lettek volna ellátni, komoly szakemberek kellenek, megfelelő szakmai hát- 
                          tér, felszerelés. A próbaüzem tervezett időpontja 2015. szeptember 30. 
 
10. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Közművek. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester az ivóvízszolgáltatással kapcsolatban elmondja, az 
                        ÖKOVÍZ Kft. a szolgáltatást 2014. december 31-én megszüntette. A vízóra leol- 
                        vasások december elején történtek, a december 31-i állapot becslésre került.  
                        Lakossági tájékoztatás alapján sok esetben túlbecslés történt, az új szolgáltatót 
                        kár érte, a lakosok anyagi kárt nem szenvednek. Az új szolgáltató 2015. január 
                        1-től a TRV Zrt, az alkalmazottakat tovább foglalkoztatják. A Forgács utcában 
                        lévő tűzcsap több éves probléma, az új szolgáltató a tűzcsap cseréjét megoldotta. 
                        A szemétszállításhoz kapcsolódóan elmondja, a szelektív szigetek megszüntetésre 
                        kerülnek, a kommunális hulladékok lerakása miatt kezelhetetlen a  helyzet. A ház- 
                        tól történő szelektív hulladékgyűjtés időpontja minden hónap 3. csütörtökje. Az 
                        elmúlt hetekbek műszaki probléma volt, az autók meghibásodása miatt akadozott 
                        a hulladékszállítás. A kellemetlenségekért a Gerje-Forrás Kft. a lakosság elnézését 
                        kéri. Közvilágítással kapcsolatban elmondja, a Templom tér – Szabadság utca sar- 
                        kán lévő lámpatest cseréjét 62 eFt + ÁFA összegért biztosítják,  ez a jobb megvi- 
                        lásgítás miatt szükséges, az innnen leszerelt lámpatest a Cicahegyen felszerelésre  
                        kerül. A telefonszolgáltatással probléma merült fel a Telenor hálózatában, már- 
                        ciusban várható felszerelésre a víztoronyra új antenna, ezáltal jobb lesz a térerő és 
                        gyorsabb az internet szolgáltatás. 
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11. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Kulturális programok. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, március 3-án budapesti színházlátogatásra 
                         kerül sor. Március 7-én rendezik az önkormányzatok nőnapi bálját. A március 
                         15-i ünnepi műsorra a Tornacsarnokban kerül sor. Áprilisra húsvéti locsolkodás 
                         van tervezve. A következő budapesti szíházlátogatás időpontja április 29. 
                         A rétesfesztivál május 16-án kerül megrendezésre. Június 20-ra fogathajtást, 21- 
                         re parasztolimpiát terveznek. Július 10-12. között az iskolakertben motoros talál- 
                         kozót szerveznek. A hagyományos falunap időpontja augusztus 22. A szüreti fel- 
                         vonulást szeptember 26-án tartják. 
 
12. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Média, újság, honlap,facebook, hirdető táblák. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a település lapja havonta 
                        megjelenik 350 példányban, az előállítás költsége 150.- Ft, becsületkasszás alapon 
                        lehet hozzájutni 100.- Ft-ért. A település lakosságát érintő hírek a honlapon és a 
                        hivatalos facebook oldalon is megjelennek. Hirdetőblák kihelyezését tervezik, 
                        egyet a telepi részre a Vadvirághoz, egyet a falusi részre, a Kis Szatócs üzlethez. 
                        Negyedévente szeretnék a lakosságot falugyűlés formájában tájékoztatni. 
                         
13. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Egyebek, hozzászólások. 
            Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a fogorvos személyében változás lesz, a 
                          jelenlegi 2015. március 31-ig dolgozik, jelölt van a praxis átvételére, ellátás 
                          nélkül nem marad a település. A gyermekorvosi rendelés időpontja változott, 
                          kedden és csütörtökön 17.00-19.00 között van. A háziorvosi ellátással kapcso- 
                          latban elmondja, két körzetre nem elegendő a beteg, legjobb megoldás az len- 
                          ne, ha délelőtt is lenne gyermekorvos. A háziorvosi rendelőben felvilágosítást 
                          nyújtanak az illetékes kórházakról, Kistarcsához kerültünk ismételten, baleset 
                          esetén az Országos Baleseti Intézet az illetékes, gyermekeket a Heim Pál Kór- 
                          házba lehet vinni.  A kóbor kutyák problémáját szeretnénk megoldani, az eb- 
                          tartás szabályaira felhívtuk a lakosság figyelmét. Ebek befogása esetén a ki- 
                          szállásért 25.000.- Ft-ot kell alkalmanként fizetni, ezt minden esetben ki kell 
                          fizetni, ha visznek el kutyát, ha nem. Az elhanyagolt ingatlanok rendbetételét 
                          nincs hatáskör orvosolni, amennyiben a tulajdonos tartózkodási helyét ismer- 
                          jük felszólítást tudunk küldeni. A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rend- 
                          jét kéri tartsák be. A nyári közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok jelentkezését 
                          várjuk, ez az érettségi előtt álló, önkéntes diákmunka program. A jövőben 
                          helyi szaknévsor összeállítását tervezik, segítve ezzel a lakosságot, szakem- 
                          ber igénybevétele esetén. Új adónem bevezetésére ebben az évben nem került 
                          sor. 
 
Halasi Anita polgármester a továbbiakban kéri a lakosság hozzászólását. 
 
Gulyás Zoltán tájékoztatásul elmondja, a UPC szolgáltatásával le van maradva a kezdetihez 
képest, a szolgáltatást igénylőknek kedvezményre van lehetőség. 
 
Kun Gáborné arról érdeklődik, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszűnése után az 
üveg hulladékot is elviszik-e a házi szelektív hulladékgyűjtés során. 
 
Samu László arra szeretne választ kapni, miért nem biztosítanak cserezsákot a szelektív gyűjtés 
során, más településeken ez biztosítva van. 
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Pál Lászlóné elmondja, a leszálló oldalon lévő buszmegállók minősége nem megfelelő, lehetne 
ezen javítani. 
 
Halasi Anita polgármester a felmerült hozzászólásokkal kapcsolatban elmondja, a UPC 
szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatót köszönjük. A házi szelektív hulladékgyűjtés során az 
üveget is el fogják vinni a szigetek megszűnése után. A hulladékot bármilyen átlátszó zsákba ki 
lehet tenni, de utána nézünk a cserezsáknak, más szolgáltató van azokon a településeken ahol 
biztosítanak zsákot. A buszmegállók állapotával kapcsolatos észrevételt köszönjük, odafigyelünk 
a probléma megoldására.                         
 
 
Mivel  több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
közmeghallgatást 16.00 órakor bezárta.    
 
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Halasi Anita 

           jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 


