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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Nyárlőrinc Község Művelődési Házában, 2010. december 20-án 17 órakor
megtartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Tormási Zoltán alpolgármester, Vas Ildikó,
Túri István és Kiss Ferenc képviselők.
Pap Sándor polgármester: Köszönti a falu lakosságát, a megjelent képviselőket,
köszönetet mond, hogy elfogadták a meghívást.
A következőkről kívánja tájékoztatni a megjelenteket:
1.) Beszámoló a 2010. évről
2.) Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati elképzelésekről
3.) Egyebek
1.) A 2010-es év háromnegyed évi módosított előirányzata 400.500 e/Ft. Az
önkormányzat költségvetése bevételi és kiadási oldalból áll.. A bevételben szerepel
az államtól kapott bevételek, a helyi adók, illetve az önkormányzat saját bevételei,
mint például a bérleti díj.
A bevételi oldalon a teljesítés időarányos 75%-ban realizálódtak az alábbiak szerint:
Működési bevétel, mely tartalmazza az intézményi térítési díjak bevételét, az
alkalmazottak térítési díját, gépjármű alkalmassági díjat, áfa visszatérülést, ezek
40%-ban teljesültek a tervezetthez képest. A bevétel teljesülését akadályozta, hogy a
szennyvíz-csatorna beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylésre a második
félévben került sor.
A támogatás értékű bevételek 71%-ban teljesültek, mely 15.135 e/Ft-nak felel meg.
A sajátos működési bevételek tartalmazzák még a helyi adókat, bérleti díjakat, az
átengedett központi adó, mely a gépjármű adót tartalmazza. Itt a teljesítés 130.446
e/Ft, mely 89 %-nak felel meg.
A költségvetéssel kapcsolatos támogatás mértéke 85%-os, a felhalmozási bevételek
összege 1.303 e/Ft, mely 5%-os. Itt volta beállítva a Művelődési Ház felújítása –
melyre 52 millió forintot nyert az önkormányzat – de a csatorna beruházásra
tekintettel ezt a felújítást nem kezdtük el.
A felhalmozási célú támogatás mértéke – melyet a csatorna tervezésére, utak
felújítására, térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, kerékpárút tervezésére,
ravatalozó felújítására kaptunk - 24.723 e/Ft.
A kiadási oldalon a háromnegyed éves kiadások teljesítése 73%-os, mely
arányosnak mondható.
A személyi jellegű kiadások 68%-ban realizálódtak, mely 48.767 e/Ft. Az ehhez
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék 13.617 e/Ft, ez 71%-nak felel meg. A dologi
kiadások mértéke 49.598 e/Ft, mely 66%-ban valósult meg.
A pénzeszközök
46.024 e/Ft.
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A felhalmozási kiadások mértéke 48 millió forint, jogcím szerinti felosztás szerint, a
szociális ágazatban történt kifizetések mértéke pedig 21.001 e/Ft, a módosított
előirányzat figyelembe vételével, mely 88%-os.
Az önkormányzat az első félévben 30.654 e/Ft hitelállománnyal rendelkezett.
A kiadásoknál szeretné még ismertetni a főbb számokat. Személyi kiadások 45.177
e/Ft, munkaadókat terhelő járulék 10.857 e/Ft, dologi kiadások 29.416 e/Ft, tartalék
980 e/Ft, céltartalékkal az önkormányzat nem rendelkezik. Felhalmozási kiadás
143.548 e/Ft, támogatás értékű kiadás 58.433 e/Ft, működési hitel visszafizetése
4.181 e/Ft. Ez így összességében 292.592 e/Ft.
Az egyéb polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
közül a személyi kiadások 26.310 e/Ft, munkaadókat terhelő járulék 8.378 e/Ft,
dologi kiadások 45.624 Ft, szociálpolitikai juttatás 23.930 e/Ft, támogatás értékű
kiadás 3.666 e/Ft, ez így 107.908 e/Ft. Ezekből együttesen jön össze az év végére
tervezett 400.500 e/Ft-os költségvetés.
Végezetül szeretné elmondani, hogy az önkormányzat költségvetésébe betervezésre
került a civil szervezetek, mint a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Klub, Polgárőrség stb.
támogatása.
A 2010. évi háromnegyed évi költségvetésről ennyit szeretett volna elmondani.
Amennyiben ezzel kapcsolatosan van valakinek kérdése, hozzászólása, szívesen
válaszol rá.
Ha kérdés, hozzászólás nincs, szeretne rátérni a következő napirendi pontra, az
önkormányzat 2011. évi elképzeléseire.
2.) A 2011. évi költségvetéssel kapcsolatban szeretne néhány dolgot elmondani,
hogy az önkormányzatnak milyen elképzelési vannak. A koncepció első része
leginkább azt tárgyalja, hogy az önkormányzat milyen gazdasági körülmények között
működik. Természetesen a fő cél a gazdasági válságból való kilábalás. Az
önkormányzatokat közvetlenül is érintő intézkedések az alábbiak, a teljesség igénye
nélkül, miután mint tudják a jövő évi költségvetést a kormány most fogja elfogadni.
A kormányzati intézkedés csomag 2011. évi főbb, önkormányzatokat közvetlenül és
közvetve is érintő intézkedései az alábbiak, a teljesség igénye nélkül:
-

A családi pótlék összege 2011-ben sem emelkedik, és a jogosultsági
korhatár 20 év.

-

A dologi kiadások és feladatok átütemezésével, és felülvizsgálatával, 5%
működési megtakarítást kell elérni az önkormányzati szférában.

-

A közszféra keresettömege 2011 évben is változatlan marad. Ez azt jelenti,
hogy sem a köztisztviselői illetmény alap, sem a közalkalmazotti tábla nem
változik.

-

A „szuperbruttósítás” intézménye (azaz, hogy a személyi jövedelemadó
alapja a bruttó jövedelmek munkáltatói, kifizetői 27%-os járulék-, illetve
eho-mértékkel növelt összege) 2011-ben nem változik, 2012-ben a
„szuperbruttósítás” mértéke a felére, 13,5%-ra csökken, 2013-tól pedig
megszűnik a vonatkozó szabályozás.
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-

A 2011. évtől kibővül, szélesebb körben igénybe vehetővé válik a családi
kedvezmény, és adókedvezmény helyett adóalap-kedvezmény formájában,
jövedelemkorlát nélkül lehet érvényesíteni.

-

A családi pótlékhoz, illetve az öregségi nyugdíjhoz kötött szociális ellátások
mértéke várhatóan nem változik, 2011-re befagyasztásra kerül a tervek
szerint.

-

A helyi adókra vonatkozóan 2011-től csökken az adófajták száma,
megszűnik a vállalkozók kommunális adója és az építményekre kivetett
idegenforgalmi adó.
Egyszerűsödik az ideiglenes jellegű iparűzési adókötelezettséggel
összefüggő adózói és adóhatósági adminisztráció (például megszűnik a
piaci-vásározó kiskereskedelmi tevékenység utáni adókötelezettség,
továbbá az építőipari tevékenységet végző vállalkozások adókötelezettsége
a tevékenység-végzés 31. napja helyett 2011-től annak 61. napján
kezdődik). A jogalkalmazás támogatása érdekében pontosításra és
kiegészítésre kerülnek az iparűzési adóalap-megosztási szabályok.

- A közfoglalkoztatás eddigi bonyolult rendszerét, egyszerűbben áttekinthető
és finanszírozható Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel. Ennek
keretében megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi
központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszűnik a
hagyományos központ önkormányzati közmunkaprogram.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy az állam egységes
rendszerben, azonos forrásból, azonos értékeken, prioritásokon alapuló
szabályozás mentén nyújt pályázatos támogatást a (közfoglalkoztatással
érintett) többlet munkahelyek létrehozására. A közfoglalkoztatás közmunka
révén valósul meg. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban
uniós források is mozgósításra kerülnek a képzésekre.
A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program egyik lényegi eleme, hogy
közfoglalkoztatási támogatás automatikusan nem jár. A támogatások csak
abban az esetben kerülnek folyósításra, ha a támogatott képes
alátámasztani, hogy a foglalkoztatás értékteremtő, költségigénye
megalapozott, garantálja, hogy bővül a munkahelyek száma és mindezt
ellenőrizhető, elszámoltatható módon valósítja meg. Az előbbiek érdekében
munkanélküliek kizárólag a munkaerő-piaci szervezet közvetítésével
kerülhetnek a közfoglalkoztatási rendszerbe.
A
Nemzeti
Közfoglalkoztatási
Program
keretében
megvalósuló
foglalkoztatás mellett a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezők
bérpótló járandóságot kapnak.
Az ellátásra való jogosultságot az önkormányzat állapítja meg és a juttatást
folyósítja. A közfoglalkoztatás visszautasítása a törvény erejénél fogva
automatikusan kizár a további ellátásból.
A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében, a
rehabilitációs hozzájárulás mértékét 2010 évben az 5-szörösére emelték az előző
évhez képest. A kötelező foglalkoztatási szint továbbra is 5%. Tekintettel arra, hogy
az intézményi körben önkormányzatunk nem foglalkoztat a törvény szerinti
mértékben megváltozott munkaképességű dolgozót, így továbbra is rehabilitációs
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hozzájárulás fizetésére kötelezett.
Megállapításra kerül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény szerinti pénzbeli támogatás, illetve pótlék összege. A
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a
továbbiakban: Szoctv. ) – hasonlóan más törvényekhez – rendelkezik arról, hogy a
költségvetési törvényben kell különböző díjakat, támogatásokat meghatározni (
szakértői díj, lakásfenntartási támogatás ). Az ápolási díj összegét – a korábbi,
nyugdíjminimum bizonyos százalékában történő definiálás helyett – a jövőben a
mindenkori költségvetési törvény határozza meg. A foglalkoztatási törvény
rendelkezik arról, hogy a költségvetési törvényben kell a rehabilitációs hozzájárulás
mértékét meghatározni.
A 2011. évi bérek alakulását előre nehéz kiszámítani, hiszen amellett hogy a
köztisztviselők illetményalapja maradt a 38.650,-Ft, és a közalkalmazotti bértábla
sem változik, jelentős változás lesz az szja tv-ben. Az adómértéke egységesen 16%ra csökken, viszont változik a kedvezmények rendszere.
Várhatóan további változásokra lehet számítani a béren kívüli juttatások
rendszerében is. A természetbeni juttatások egy része után a munkáltató
egységesen 16%-ot fog fizetni, szemben az előző évi 25%-al.
A 2009. évi CIX tv. az un. Saláta törvény szabályozta illetve módosította a
köztisztviselők részére addig alanyi jogon járó béren kívüli juttatásokat.
A községi önkormányzat várható bevételei az alábbi felbontás szerint:
Támogatások és kiegészítések:
E bevételcsoportba tartoznak az állami támogatások, a központosított előirányzatok,
valamint a normatív kötött felhasználású támogatások. Tervezésükre a költségvetési
törvény előírásai nyújtanak információt a törvény elfogadását követően.
A költségvetési törvényjavaslat alapján elmondható, hogy 2010. évben a központi
költségvetésből kapott támogatás – az oktatás és szociális normatívák - továbbra
sem fedezik a kötelező feladatok ellátását, így az intézmények részére még nagyobb
összegű támogatást kell biztosítani.
Intézményi működési bevételek:
Az étkezési térítési díjak, gépjármű alkalmassági vizsgálat, igazgatási szolgáltatási
díj, bérleti díj és nem jelentős összegű befizetések ( pl.: hímondó előfizetés, állati
hulla elszállítása, szemeteszsák értékesítése ).
Működési célra átvett bevételek – e bevételek a költségvetési törvény előírásai nélkül
nem tervezhetőek. E bevételi körbe tartozik főleg az egészségügy finanszírozása az
Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszközökből.
Hozam és kamatbevételek: az önkormányzatunk gazdálkodásában nem jelentős,
mert a helyi adóbefizetésekkor kerül lekötésre a befolyt összeg, amelyet a napi
működtetésre rövid időn belül felhasználunk.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei:
Átengedett központi adókról – kivéve a lakhelyen maradó személyi jövedelemadóból
a települési önkormányzatok részére juttatott forrást – adatok nem állnak
rendelkezésünkre. A hiányzó adatokat a költségvetési törvény elfogadását követően
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biztosítják számunkra.
A normatívák várható alakulása a 2011. évben a következő:
Megnevezés
Települési
önkormányzatok
üzemeltetési, igazgatási,
sport és kulturális feladatai

2010. évi tényleges

2011. várható

4.703.952

6.590.220

1.154.504

1.157.116

15.032.352

14.800.000

Települési
önkormányzatot megillető
SZJA 8%-a

15.658.080

13.909.600

Települési önkormányzat
jövedelem
differenciálódásának

11.896.486

11.896.486

276.812

276.800

1.996.500

1.996.550

50.718.686

50.626.772

Lakott
külterülettel
kapcsolatos feladatok
Pénzbeli
juttatások

szociális

Szociális étkezés
Tanyagondnoki
szolgáltatás
Összesen:

A helyi adók jelentős összeget képviselnek az önkormányzat költségvetésében. A
magánszemélyek kommunális adója 11 millió forint, melyet a következő évben
szeretnénk megemelni, miután a szemétszállítás díját a befolyt adó nem fedezi.
Ebben az évben 13 millió forintot kellett kifizetni a szemétszállításért. A megemelt
összeggel a várható bevétel 12 millió forint lelsz. A gépjármű adóból 2010. évben 22
millió forint folyt be, 2011-re 23 millió forint várható. A vállalkozók építmény adójából
befolyt összeg 12.970 e/Ft, melyet szintén szeretnénk megemelni és a 2011-ra
várható összeg körülbelül 14 millió forint. Az iparűzési adó 2010-ben 106 millió forint
volt, 2011. évben az önkormányzat csak 97 millió forintra számolhat, az előrejelzések
szerint. Nagyjából ezek a következő év realitásai.
A 2011. évi kiadási oldalról el kell mondani, ami már most látszik, hogy az iskola
költségvetése nagyjából 8 millió forinttal több lesz, mint az előző évben, mert a
Kistérségi alaptámogatás csökken, illetve csökken a gyermeklétszám. Így az egy főre
eső támogatás összege kevesebb lesz. Az előző évben az önkormányzat 4 millió
forinttal egészítette ki az iskola költségvetését havi szinten.
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Amennyiben az önkormányzat meg szeretné tartani ezt a magas színvonalat, már
most látszik, hogy éves viszonylatban több millió forint plusz költséggel kell számolni.
Amennyiben az iparűzési adó 9 millió forinttal kevesebb lesz, és az iskolára 6-8 millió
forinttal többet kell költeni, már most látszik, hogy az önkormányzat 15-17 millió
forinttal rosszabbul áll mint a 2010-es évben. Ezért van szükség mindenhol
megtakarításra, és ezért van szükség az említett adók megemelésére.
A kiadások között szerepelnek még az önkormányzat várható beruházásai, de
ezekről csak abban az esetben lehet beszélni, amikor már tudjuk, hogy a csatorna
beruházást hogyan, és milyen formában valósítjuk meg.
Az adók mértékének emeléséről szeretne néhány szót mondani. A kommunális adó
mértéke 10%-kal emelkedik, tehát a következők szerint alakulna: belterületi
építmény, lakásbérlemény esetén 17.050,- Ft, külterületi (zártkerti) építmény esetén
6.050,- Ft, lakásépítés céljára szolgáló telek esetén 13.200,-Ft.
A jövő évtől nő az építményadó mértéke is 10%-kal, tehát 420,- Ft-ról 460,- Ft-ra
emelkedik négyzetméterenként.
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a jövő évi költségvetésről ennyit
szeretett volna elmondani.
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása a fentiekkel kapcsolatosan?
Balogh Ferenc: Szeretné megkérdezni, hogy miért kell a kommunális adó mértékét
megemelni?
Pap Sándor polgármester: A beszedett kommunális adónak az lenne a szerepe,
hogy az önkormányzat ebből fedezze a közvilágítást, a hó eltakarítást az utak
javítását. A községben beszedett 11 millió forint kommunális adóból azonban az
önkormányzat a szemétszállítás díját fizeti, mely összeg nem fedezi az éves 13 millió
forintos összeget, így az önkormányzatnak egyéb forrásból kell még kiegészítenie a
hiányzó 2 millió forintot.
Varga József: Miért fog csökkenni az iparűzési adóbevétel?
Pap Sándor polgármester: Az Olympos-Top Kft. jelezte, hogy a következő évben
kevesebb lesz az árbevétele, így kevesebb iparűzési adót kell majd fizetnie,
néhányan a vállalkozók közül pedig jelezték, hogy túlfizetéseiket, melyet nem kértek
vissza a következő évi befizetésnél kérik figyelembe venni, ami szintén
adócsökkentő tényező.
3.) Mint már elmondta, sok minden függ attól, hogy a csatorna beruházást az
önkormányzat meg tudja-e valósítani.
A szennyvíz hálózat és tisztító műszaki adatai a következők: épülne 12.534 m
gyűjtővezeték, 7.815 m gyűjtőcsatorna, 213 db csatornaszett. A bekötések száma a
tervezés szerint 836 db, van egy 200m3/órás átemelő szivattyú, ami felemeli a
szennyvizet a tisztítóba. Ezen kívül épülne egy 220m3/nap kapacitású szennyvíz
tisztító telep.
A beruházás nettó költsége 867.662 e/Ft, ennek a vonatkozó áfája 216.895,- e/Ft, a
beruházás bruttó költsége 1.084.477.500 Ft.
A szükséges jogerős vízjogi létesítési engedélyek megvannak, az elképzelések
szerint december végén az önkormányzat beadja a II. fordulóra a pályázatot.
A pályázati feltételekben pontosan benne van, hogy a támogatás mértékét hogyan
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kell kiszámítani, ami a jelen állás szerint 84,95%. Ez azt jelenti, hogy a szükséges
önerő 130.826 e/Ft.
A beruházás időbeni megoszlása a következőképpen alakulna: 2011. első
negyedévében elbírálják a pályázatot, mely reméljük sikeres lesz. Sikeres pályázat
esetén közbeszerzést kell kiírni a kivitelezésre, de a projektmanager és a műszaki
ellenőr személyének kiválasztása meghívásos alapon fog működni. Véleménye
szerint 2011. augusztus-szeptember hónapban kezdődhetne el az építkezés. A
munkálatokat úgy kell befejezni, hogy a próbaüzembe téli és nyári időszak egyaránt
legyen, mert a szennyvíztisztító paramétereit mindkét esetben mérni kell.
A 2011-es évben, amikor a beruházás elkezdődik 100.806.200,- Ft értékű munka
lenne elvégezve. A beruházás 2012-re fejeződne be, amikorra 670.619.300,- Ft
értékű munkát kellene elvégezni. A 2013-as évre 96.156.500,- Ft értékű munka
elvégzése maradna.
Az önerő mértéke 2011-ben 15.162.660,- Ft, 2012-ben 100.870.508,- Ft és 2013-ban
14.463.280,- Ft. Az önerő biztosítására jött létre a Víziközmű Társulás és a
társuláson belül olyan bevételek vannak mint az LTP szerződések, működésre és a
kamatra befizetett pénzek, egy összegű befizetések és az LTP-n kívüli befizetések. A
felmérések szerint a Víziközmű Társulás részére szükséges szám, amit 2015-re, a
pályázatban vállalni kell az 92 %-os bekötési arány. Ez a 836 bekötésből 770
ingatlan bekötését jelenti. A 2010. évi felmérések szerint 685 fő nyilatkozott úgy,
hogy beköti a csatornát, ami azt jelenti, hogy már csak 85 főt kell meggyőzni arról,
hogy rákössön a csatornára 2015-ig. A 685 főből, aki nyilatkozott, 515 fő kötött LTP
szerződést – bár ebből 66 fő még el sem kezdte a befizetést - ami azt is jelenti, hogy
187 főnek kell egyösszegű befizetést teljesíteni.
Az LTP szerződésekből származó bevétel 80.340 e/Ft, valamint a működésre és
kamatra befizetett összeg 2018-ra, amikor el kell számolni 26.430.860,-Ft, és az
egyösszegű befizetésekből kellene befolynia 52.138.655,- Ft-nak.
Két probléma merült fel, ami befolyásolja a beruházást. Jelenleg a pályázat úgy állt
össze pénzügyileg, hogy az OTP 70 millió forintos hitelígérvényt adott - a Víziközmű
Társulásnak, melynek az önkormányzat a kezese - a várható 80 millió forintos
bevételre, a Víziközmű Társulásnak 20 millió forint van a számláján, ez így 90 millió
forint. Az önkormányzatnak 20 millió forint beruházási hitelt kell felvennie és még 20
millió forint saját erőt kell az önkormányzatnak biztosítania. Amennyiben az
egyösszegű befizetésekből nem folyik be az 52.138.655,- Ft, véleménye szerint a
beruházást nem lehet megvalósítani, és ott van még az a 66 fő aki el sem kezdte az
LTP befizetést, tehát határidőre be sem tudja fejezni. Ezek közül sokaknak már fel is
mondták a szerződését.
Készült egy felmérés azokról, akik nem kötöttek LTP szerződést és nem nyilatkoztak
az egyösszegű befizetésről sem. Ezeket a személyeket január folyamán szeretnénk
megkeresni és személyesen találkozni, hogy tudjuk, mi a szándékuk, milyen anyagi
lehetőségeik vannak.
Az önkormányzat a pályázatot mindenképpen beadja és a januárban lefolytatott
beszélgetések tükrében lehet majd dönteni a csatornázás további sorsáról, hogy
egyáltalán érdemes-e belevágni.
Amennyiben sikerül a megfelelő összeget összeszedni, az önkormányzatnak nem
kell felvennie a 20 millió forint beruházási hitelt, akkor lehet a következő év
elképzelésiről beszélni, például, hogy a Művelődési Ház felújítására kiírja-e az
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önkormányzat a közbeszerzést. Mint mondta ez már egy megnyert pályázat, amit 3
éven belül kell megvalósítani, tehát 2012. augusztusára kellene befejezni.
Ezeken a nagy volumenű pályázatokon kívül vannak azért kisebb pályázati
lehetőségek is. Kerékpártároló megvalósítására adott be pályázatot az
önkormányzat, melyhez 5% önerő szükséges. Ez a beruházás az iskolában
valósulna meg, amennyiben nyer a pályázat. Szeretné a fogorvosi rendelőt újra
indítani, természetesen ehhez is pénz szükséges. Jelenleg kedvező pályázati kiírás
van buszöböl kialakítására, melynek a tervei már megvannak, ez 95%-os
támogatottságot élvez. A 44-es főút melletti két buszmegálló kivilágítására is készen
vannak a tervek, megvannak az engedélyek, azt is meg kellene valósítani.
A fenti elképzelések és megvalósításra váró beruházások mind a csatorna
beruházás megvalósításától függnek, ezért szükséges, hogy minél előbb sort
kerítsünk a lakosokkal a csatornával kapcsolatos megbeszélésre. Amennyiben
ebben a kérdésben tisztán látunk, lehet tovább lépni.
Fábián János: Szeretné megkérdezni, hogy a Vasút utcában miért került
elhelyezésre két darab bukkanó. Véleménye szerint nagyon balesetveszélyes, mert a
gyerekek folyton azon játszanak.
Pap Sándor polgármester: Lakossági kérelem érkezett az önkormányzat felé, hogy
az utcában helyezzenek el úgy nevezett fekvőrendőrt és a hozzá tartozó táblákat.
Kérelmüket azzal indokolták, hogy az utca jó minősége és hossza miatt az autók
nagy sebességgel közlekednek és mivel az utcában nagyon sok a kisgyermek, ez
veszélyt jelent a számukra. A kérelmet az utcában lakók közül többen is aláírták.

Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a
lakosság figyelmét, és mindenkinek jó egészséget kívánt.

Kmf.

Pap Sándor
polgármester
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