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 az ülés egész időtartamára 
  
  Dr. Szécsi Ottó jegyző 
   
A  2. napirendi ponthoz 
 
  Takács Viktor rendőrőrs parancsnok 
 
 
Polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mind 
a 7 fő képviselő jelen van, így azt megnyitja. Javaslat tesz az ülés napirendjére, melyet 
jelenlévők egyhangúlag az alábbiak  szerint fogadnak el: 
 
 

1.) Költségvetés előkészítésével kapcsolatos tájékoztatás. 
Előterjesztő: polgármester 

2.) Közmeghallgatás 
      

Az Önkormányzat az 1. napirend keretén belül a Költségvetés előkészítésével kapcsolatos 
tájékoztatás c. napirendet tárgyalja. 
 
Fodor Albert: Nem tud többet, mint az előző ülésen. Igaz, hogy a jövő évi adót még idén meg 
kell határozni, de semmivel sem több információt most, mint korábban. Így nem tudnak 
dönteni, ahhoz nincs kellő információ. A környező települések is elnapolták a döntést. Ő azt 
javasolja, hagyják a kommunális adó mértékét a jelenlegi összegben, viszont állapítsanak meg 
szemétdíjat.  A bevételeinket valamilyen módon növelni szükséges ahhoz, hogy számíthassunk 
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nagyobb támogatásra, hiszen mindig azt vizsgálják először, hogy az önkormányzat mit tett 
saját bevételei növelése érdekében. A kommunális adó 16 000 Ft. A szemétszállítási díj egy 
edényre évente 24 000 Ft. Azaz 8 000 Ft-ot kell az önkormányzatnak hozzátennie edényenként 
a szemétszállítás költségéhez.  
 
Bemutatja a kistérség munkájáról készült beszámolót, kéri azt elfogadni. 
 
Az Önkormányzat a javaslat alapján 7 szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2011.(XII. 14.) számú Határozata 
 Tárgy: Beszámoló a polgármester Kazincbarcika és 
Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban, 
2011. második félévében végzett tevékenységétől 

  
Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a  polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulásban végzett tevékenységéről 
készült előterjesztést megvitatta és az abban foglaltakkal egyetért. 

  
 
Hodop Istvánné: A szemétszállítási díjból származó bevétel itt maradna, vagy azt tovább 
kellene utalni az ÉHG-hoz? 
 
Fodor Albert: A szemétszállítási díj kiegyenlítésére szolgálna, azaz utalnánk tovább az ÉHG-
hoz. Nagyon kevés településünkön az iparűzési adó, ilyen kevés saját bevétellel nagyon nehéz 
helyzetben vagyunk.  
 
Hodop Istvánné:Megint gondot fog jelenteni, hogy az egyedülállóknak ill. idős embereknek 
nem képződik annyi szemete, így nem lenne méltányos, ha ugyanannyi szemétdíjat fizetnének 
mint a nagycsaládosok. 
 
Fodor Albert: A szemétszállítási díj meghatározásánál lehet kedvezményeket biztosítani. 
 
Bibliák István: Javasolja, hogy ma ne döntsön a testület sem az adó mértékéről, sem a 
szemétszállítási díj bevezetéséről. Mivel a kormány még nem döntött, így mi sem vagyunk 
döntési helyzetben. Adjunk általános tájékoztatást a közmeghallgatáson arról, hogy mi 
várható. 
 
Fodor Albert:  Elképzelhető, hogy tudunk majd dönteni még ebben az évben, ha rendelkezünk 
majd kellő információval.  
 
Dr. Szécsi Ottó: A szemétszállítási díjat nem lehet adók módjára behajtani, hiszen nem adó. 
Fizetési meghagyást kell majd kibocsátani azok ellen, akik nem fizetnek. 
 
Galyas András: Nehezebb lesz behajtani, mint a kommunális adót. Lehetőségünk lesz 
azonban az időseknek, egyedülállóknak kedvezményt biztosítani. 
 
Dr. Szécsi Ottó: A kommunális adót ingatlan után kell fizetnie az ingatlan tulajdonosának. A 
szemétszállítási díjat az fizeti, akinél a szemét termelődik. 
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Galyas András: Ha szemétszállítási díj lesz, akkor azt azután kell megállapítani, hogy hány 
alkalommal ürítik az edényt.  
 
Dr. Szécsi Ottó: Nem lesz arra ember, hogy valaki ezt külön számolja. Egyébként is előírás, 
hogy a szemetet hetente egy alkalommal el kell vitetni az ingatlanról. 
Andó Zoltánné:Az embereket fel kell készíteni rá, hogy szemétszállítási díj bevezetését 
tervezzük. Ne érje őket váratlanul. 
 
Bibliák István: Ha a lakosság igényli, akkor újabb tájékoztatást kell adni nekik egy újabb 
lakossági fórumon. 
 
Hodop Istvánné: Azt is el kell mondani, hogy másfajta adók bevezetését nem tervezik. 
 
Fodor Albert: Igen, beszéltünk róla korábban, hogy ebadó bevezetését nem tervezzük. Ha 
kivetnénk, újra csak ugyanazt a réteget sújtanánk újabb adóval, hiszen az a réteg, aki most 
nem fizet, az ebadót sem fizetné. Ma délelőtt is volt tárgyalása az ÉHG-nál a szemétszállítás 
ügyében. 
 
Ötvös Béla: Azt kellene kimondani, hogy nem fizetünk semmit az ÉHG felé. Össze kellene 
fogni a polgármestereknek. A költségek csökkentése minden gazdálkodó szerv fő feladata. Így 
kevesebb bevételből is tudnának gazdálkodni. 
 
Fodor Albert: Állami feladat lesz a szemétszállítás. 
 
Bibliák István: A társulásokban a települések nem egyenlő szavazati joggal rendelkeznek, 
mert a szavazati jog lakosságarányos.  
 
Fodor Albert: Az ISPA pályázat érdekében került olyan szerződés megkötésre, mely most 
kedvezőtlen a települések számára. 
 
Ötvös Béla: Nem vihetjük máshová a szemetet? 
 
Fodor Albert: Nem működik a közelben másik lerakó, mely fogadná a hulladékot. 
 
Galyas András: Olyan lakossági javaslat érkezett felé, hogy a költségcsökkentés érdekében a 
közvilágítást az éjjeli órákban csökkentsük. 
 
Az Önkormányzat a 2. napirend keretében közmeghallgatást tart. 
A közmeghallgatáson a lakosság részéről megjelent: 91 fő érdeklődő állampolgár. 
 
Fodor Albert: Köszöni a közmeghallgatáson megjelent állampolgárokat. Külön köszönti a 
megjelent Takács Viktor urat, a rudabányai rendőrőrs parancsnokát. 
 
Takács Viktor: Izsófalván idén 47 bűncselekmény történt, 5-tel több, mint tavaly. Tavaly és 
idén is volt rablás, és betöréses lopás is, melynek száma gyarapodott. Emiatt két település , 
Izsófalva és Ormosbánya együtt kapott egy körzeti megbízottat. Nappal Ormosbányán 
tartózkodik, az esti órákban pedig Izsófalván. Tudja, hogy az állampolgárok körében  nagy az 
elégedetlenség a közbiztonság helyzete miatt. Ezért próbálnak a kiemelten veszélyeztetett 
területekre fókuszálni. Törekednek a hagyományos körzeti megbízotti rendszer 
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visszaállítására.  A bűnözés nemcsak rendészeti probléma. A lakosság önvédelmi 
tevékenységét is javítani szükséges. Az is gond, hogy nagy az érdektelenség. Még ha tudnak 
valamit, ami fontos lehet a megelőzésben, felderítésben, azt sem mondják el. Pedig a 
bejelentéseket névtelenül is kezelik, és az esetleges tanúkat is meg tudják védeni. Örül, hogy a 
polgárőrség újra talpra áll. Kéri, hogy az ismerősök, szomszédok is több figyelmet 
fordítsanak a másikra, ezzel is meg lehet előzni a bűncselekményeket. 
 
Fodor Albert: Köszöni a tájékoztatást. A polgárőrég újraszerveződik. Ezek az emberek 
társadalmi munkában végzik a feladatot, semmit sem kapnak érte. 
 
Takács Viktor: Bármikor szívesen fogadja az őrsön is a lakosság részéről érkezőket. 
 
Fodor Albert: Délelőtt volt egy rendőrségi tájékoztatón. Ott hallotta, hogy megvannak a 
betöréses lopás, illetve a rablás elkövetői. Profi elkövetőkről van szó. Minden településen van 
emberük, aki a tájékoztatást adja. Célirányosan oda mennek, ahol otthon van a készpénz. Nem 
hagynak nyomot maguk után. Ezért kéri, hogy egyéni védőeszközökkel lássák el magukat főleg 
az idősek és egyedülállók. 
 
Takács Viktor: Veszélyes dolog értéktárgyakat, pénzt otthon tartani. Lehetőség van 
különböző jelzőeszközök beszerzésére és beszerelésére a rendőrségen keresztül is. Figyeljünk 
másokra, törődjünk másokkal, ez is nagyon fontos. A technikai jellegű igényt össze kell 
gyűjteni, a rendőrség felé jelezni, gondoskodnak a beszerzésről. 
 
Bibliák István: Izsófalva elöregedő település. Kéri, hogy képezzen ki a rendőrség egy pár 
embert, aki el tudja mondani a védekezés módját. Készítsenek szórólapot is. 
 
Takács Viktor: Részükről ennek nincs akadálya. Van szórólap és leírás is. Szívesen adnak, 
lehet sokszorosítani, induló készletet tudnak biztosítani. 
 
Szarka Béla: Mi a különbség a járőr és a körzeti megbízott között? 
 
Takács Viktor: A járőrnek nagyobb területe van, a kijelölt területet járja be. A körzeti 
megbízotthoz 1-2-3 település tartozik. Itt ellát járőrözést is, de kisebb nyomozás is folytat, 
kapcsolatot tart a lakossággal, a település vezetőivel. Szorosabb a kapcsolata a lakossággal, 
nagyobb a helyismerete. 
 
Szarka Béla: Havi fix órát kell a településeken eltölteniük? 
 
Takács Viktor: A kmb feladatokon túl elláthatnak járőri feladatokat is, ha szükség van rá. Így 
nem tudnak előre tervezni. 
 
Takács Viktor őrsparancsnok ezután távozik a közmeghallgatásról. 
 
Fodor Albert: A 2011. év óriási dilemmával kezdődött. Tudtuk, hogy rettenetesen nehéz év elé 
nézünk. A szükséges pénzeszközök felét sem kaptuk meg. Ennek ellenére minden intézmény 
zavartalanul működött, egyiket sem kellett bezárni. Tudtuk fizetni a közüzemi számlákat, ezzel 
sem volt gond. Minden hónapban kifizetésre került a bér és a segély. Nagyon kevés 
lehetőségünk volt a kötelező feladatokon túl bármi mást is elvégezni. Befejeződött az 
egészségház felújítása, a fűtés korszerűsítése. Ezzel megtakarítást tudtunk elérni a fűtési 
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díjból. Az iskolánál folytatódott az eszközbeszerzés. A patakmeder iszaptalanítást a 
legveszélyesebb helyeken meg tudtuk oldani. 
Gondot jelent, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges saját részt nem tudjuk biztosítani. 
Azt ma még nem tudjuk, hogy mit hoz a 2012. évi költségvetés.  Szeretnénk olyan pályázatokat 
benyújtani, melyhez nem kell önrész. Szeretnénk pályázni az utak korszerűsítésére, a templom 
felújítására, csapadékvíz elvezetésre óvoda ( felső épület ) felújítására. Ezekre azonban csak 
akkor lesz lehetőségünk benyújtani pályázatot, ha önrész biztosítása nélkül kerülnek kiírásra. 
A szoborkert pályázat önrészének biztosításához kértek lakossági segítséget. Köszöni azoknak, 
akik támogatást adtak. A kormány elképzelése szerint 52 féle adót lehetne kivetni a lakosság 
felé. Mi csupán kommunális adót szedünk, újabb adó bevezetését nem is tervezzük. 
Szemétszállítási díj bevezetésére azonban minden bizonnyal szükség lesz. Ha kell, újra 
összehívják a lakosokat, amikor erről dönt majd a testület. Az adókról nem tudnak dönteni, 
mivel még nincs felsőbb döntés. Mi nem akarunk ebadót sem bevezetni, hiszen az megint az 
eddig is rendesen fizető adózókat sújtaná. Az önkormányzat saját bevétele minimálisak. 
Izsófalva bevétele az elmúlt évek 160 millió Ft-jához képest idén 90 millió Ft volt. Évről évre 
csökkent a támogatás. Ebből már nem működtethető a falu. Javaslatokat kér a bevételek 
növelésére. 
 
Papp Géza: Az Izsó Miklós út felső szakaszán mindennaposak a csőtörések. Az állandó 
csőtörés miatt a lakások is veszélyben vannak, és az állott víz rettenetesen büdös is, és tele 
van békákkal. Havonta legalább 2 alkalommal javítják, de nem takarítják ki utána az árkot. 
Már maguknak szokták takarítani az ott lakók. 
 
Fodor Albert: Van más szakasz is, ahol hasonló gondokkal küzdenek. Itt is kérték már a 
vezeték cseréjét, de mai napig sem cserélték ki. Szinte minden szolgáltatóval ugyanaz a 
helyzet. Az ÉMÁSZ sem javítja ki a hibákat, hiába jelezzük feléjük, és a közútkezelő sem.  
 
Papp Géza: Neki azt mondták, nem a vízmű, hanem a település dolga a csere. 
 
Fodor Albert: A vízmű hálózat a vízmű tulajdonában van. Nem is nyúlhatunk hozzá. 
Az a gond, hogy minden szolgáltató alvállalkozóval dolgoztat, azokat meg mi nem tudjuk 
számon kérni. 
 
Papp Géza: Fel vannak vizesedve a házak. 
 
Fodor Albert: Újra jelzi a problémát írásban az ÉRV felé. Valamikor az ÉMÁSZ még a fákat 
is rendszeresen gallyazta, hogy ne érjen a vezetékhez. Ilyen már nincs. 
 
Simon Ottóné: A Szuha gát 5 családot veszélyeztet. A patakmedret csinálták ugyan, de mi lesz 
az ottani családokkal? 
 
Fodor Albert: A tó melletti rész szabályozása része volt a patakmeder szabályozásnak. Nem 
bejezték be, nem csinálták meg, nem tudni, hogy miért. Így Szuhakálló felső része is 
veszélyben van.  
 
Simon Ottóné: Tudnak erről azok, akik a munkát megrendelték? 
 
Fodor Albert: Persze, tudnak róla. Amikor valami baj van, azt mondják az illetékes szervek, 
hogy csinálja meg az önkormányzat, hárítsa el a veszélyt. Amikor meg nincs gond, büntetéssel 
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fenyegetnek, ha hozzányúlunk. A nem megfelelő térképek, jelölések  miatt elvágták a 
gázvezetéket  vízművek emberei. 
 
Simon Ottóné: Jelzi-e ezt a problémát a testület az illetékesek felé? 
 
Fodor Albert: Természetesen. Akartak gátat csinálni törmelékből, de nem engedték.  A híd 
vasát is ellopták. Megcsinálták a hidat zsalukőből, azt meg ledöntötték. 
Tájékoztatásul közli, hogy nem mert elindulni a startmunka programmal. Több cél 
megvalósítására lehetett pályázni. Nem látja, hogy amikor a program befejeződik, hogy lesz a 
továbbfoglalkoztatás, vagy a megkezdett projekt folytatása. Így nem mert pályázni. 
A jövőben a feladat finanszírozást tervezik. Megmondják, mely feladatot kell ellátnia az 
önkormányzatnak, és ehhez adják a pénzt. A hulladékgazdálkodás állami feladat lesz, kötelező 
feladat, ami azt jelenti, pénzt is adnak hozzá. 
 
Zöldi Zsolt: Izsófalván csak kitermelnek fát, de ültetni senki nem ültet. Javasolja, hogy 
ültessenek fát. 
 
Fodor Albert: Az önkormányzatnak nincs fásításra alkalmas területe. Ami önkormányzati 
tulajdonban van, az főleg vízmosás, és bánya terület. Ezt termőfölddé kellene tenni. Újra 
indítják a bányákat, így most ez sem lehetséges. 
 
Fodor Gábor: Volt az önkormányzatnak földje, de eladta 2000 Ft-ért. 
A temetőn két éve nem jó a koporsóhűtő, így a halottakat elviszi a vállalkozó, és ott hűti, ami 
külön költség. 
 
Csorba Attila: A hűtő jó. A vállalkozó szokta az elhaltakat elvinni Rudabányára, de nem 
azért, mert rossz a hűtő. Csak akkor hozza ide, amikor már temetni akarja. 
 
Simon Ottóné: Ha van hűtő, miért viszi el? Miért nem itt tárolja? 
 
Pál Istvánné: A hűtésért külön költséget a vállalkozó nem számít fel. 
 
Papp Géza: Az új Coop boltnál a vízelvezetés nem jól van megoldva.  Az úton fog megállani a 
csapadékvíz. 
 
Fodor Albert: Jelezni fogja a bolt vezetése felé a problémát. 
 
Bibliák István: A temető területe is kárpótlásra volt kijelölve. Kértük, hogy ezt vegyék ki a 
kijelölt területek közül, de nem tették. Át kellett adnunk.  
Az Önkormányzat költségvetését el kell fogadni. Ehhez tudni kellene az adók mértékét, mert 
azt december 31-ig kell meghatározni. 52 féle adónemet kin lehetne behajtani? Valamit 
nekünk is mozdulnunk kell, hogy kaphassunk is valamit, ezért tervezik a szemétdíj bevezetését. 
 
Fodor Albert: Szomorú hír: Izsófalván be akarják zárni a kórházat. 
 
Pipoly Imréné: Mit tesznek azokkal, akik nem fizetik be a kommunális adót? 
 
Dr. Szécsi Ottó: Nehéz behajtani, de minden törvényes eszközt megragadnak annak 
érdekében, hogy minél több adót hajtsanak be. Adott feltételek megléte esetén a gépjármű, sőt 
az ingatlan is végrehajtás alá vonható. Szinte 100 % a behajtás mértéke. 
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Tájékoztatásul közli, hogy az önkormányzati rendszer átalakítása után 2013-tól a jegyző 
államigazgatási feladatai megszűnnek. A járási kormányhivataloknál intézik majd az ügyeket. 
 
B Varga Béla: A külterületen – pincékben – élő emberek folyamatosan vágják ki a 
zártkertekből a fát. 
 
Fodor Albert: Hiába történik feljelentés a fát kivágók ellen. Nem tudnak mit kezdeni velük. 
Folyamatosan jelentjük a kábelégetéseket is.  Kijönnek, de utána semmi sem történik. 
 
Kőszeghy Lászlóné: Közvilágítással gondok vannak, jelzésre sem javítják meg. Gond van a 
közbiztonsággal is. A patakmedret hiába takarítják, mindig tele van szeméttel. 
 
Fodor Albert: Hatékonyabb közbiztonsági intézkedésekre van szükség. Sajnos nem tudunk 
mást tenni, csak újra jelezni a gondot az ÉMÁSZ felé. Eddig is megtettük, mégsem javították 
ki a hibát. Jó lenne, ha senki nem hordaná a szemetet a patakba. Minden van benne. Az 
emberek tudatával van gond, nem tartanak rendet maguk előtt sem. 
 
Molnár György: Nincs költségvetés. Az országnak sincs. Senki nem tud fizetni, a 
vállalkozások is körbe tartoznak. Az ország termelékenysége nulla. Emberek munka nélkül 
kapnak pénzt. A béka fenekénél is lejjebb vagyunk. A munkán is látszik, hogy csak a profitra 
hajt minden cég, minél hamarabb akarnak elvégezni egy-egy munkát, azért olyan, amilyen. Ő 
maga is takarít az ÉRV után, mert amint elhárítják a hibát, már mennek is, nem foglalkoznak 
a terület takarításával. A szőlőhegyeken rablógazdálkodás folyik. De nemcsak azok részéről, 
akik a hegyen laknak. Nekünk is vannak hajléktalan embereink. Mi miért nem kapunk rájuk 
pénzt, mint a budapestiek?   
 
Bene János: A legrosszabb a helyzet a Mária-tárón. Teljesen elavult a vízvezeték rendszer. 
Évente 8-10 alkalommal van csőtörés. 80 méter csövet kellene cserélni, melynek a költsége a 
vízművesek szerint 14 millió Ft. Kéri, hogy egy képviselő – pl. Bibliák István úr – menjen ki a 
Mária-táróra, nézze meg mi van ott. A szennyvízhálózat  2 m-re van az ablakától. A kórház 
semmit sem csinál a területével, még a füvet sem vágják. Tele van az egész Mária-táró 
patkánnyal. Ott is fizetnek az emberek adót, mégsem csinálnak semmit. A csapadékvíz elvezető 
rendszert is összetörték. Mindenki lássa el a dolgát. Ha kérjük, hogy jöjjenek ki, mert 
lakossági panasz van, akkor jöjjenek és nézzék meg. Kéri, hogy Bibliák képviselő úr menjen ki 
a Mária-táróra. 
 
Fodor Albert: Utakat kellene építeni. A Mária-tárón is. Csőtörést folyamatosan jelzik az ÉRV 
felé. Az ÉMÁSZ sem végez karbantartást. 
A vízdíjakat 1 Ft-tal tervezik emelni. Úgy néz ki, hogy bevezetik a hatósági árat, akkor lehet 
kevesebb is a jelenleginél. A Mária-tárón is van mindenkinek 110 l-es kukája, mégis a 
szelektív hulladékgyűjtő mellé, vagy bele hordák a mindenféle szememet. Az nem központi 
szemétlerakó hely. A szelektív gyűjtőbe is mindent beraknak. 
 
Andó Zoltánné: Nagyon szépen felújították az orvosi rendelőt. Rendelés után az egész tele 
van szeméttel, a fehér székek lábnyomokkal. Szép a rendelő, meg kellene kímélni. 
 
Harencsár Zoltán: Az utcai szemetelőkkel szemben büntetést kell kiszabni. 
 
Fodor Albert: A tanácsadóból ellopták a csapot, és a csaptelepet. 
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Szert Zoltán: A polgárőrök vigyázhatnának a közintézményekre. 
 
Galyas András: A kommunális adó mértéke 16 e Ft. Ez az összeg nem fedezi a 
szemétszállítási díjat, mely 24 e Ft. A fákat nemcsak a hegylakók vágják ki, viszik azt a faluból 
is. A közvilágítási hiba bejelentésekor közlik, hogy a javítás ideje 14 munkanap. 
 
Molnár György: Ha a szerződésben 600 edény ürítése szerepel, de nem ürítenek ennyit, miért 
nem módosítják a szerződést? Tényleges szállítás után kellene fizetni. 
 
Fodor Albert: Állami tulajdonba kerül a szemétszállítás. A szerződésen nem tudunk 
módosítani. Jó lenne , ha hatósági árat vezetnének be. 
 
Bene János: Egy évben egyszer építési törmeléket lehet bevinni ingyen a szemétlerakó 
telepre. A hajléktalanok ellátása önkormányzati feladat lesz.  
 
Fodor Albert: Saját autóval szedték össze a szemetet és vitték be a lerakóba. Egyszer 
megengedték, de többször nem. 
 
Bibliák István: Lakossági engedetlenséget kell szervezni. 
Nem tudjuk módosítani a szerződést. Itt is kerestek megfelelő terület a lerakónak, de nem 
találtak az előírásoknak megfelelő területet. Ha nem szállítják el a szemetünket, mi hiába 
szedjük össze, nem tudjuk hová lerakni. Kényszerhelyzetben vagyunk. 
 
Ötvös Béla: Örül, hogy sokan jöttek el a közmeghallgatásra. A felmerült gondok 
megoldásához kevesek vagyunk. A kormány ígéretet tett a segítségre. A közszolgáltatás profit 
orientált lett, ezért végeznek ilyen munkát. Kevés a szakember. Így olcsóbban nekik. 
 
Fodor Albert: Megköszöni, hogy eljöttek, hogy meghallgatták. Köszöni a megértésüket. Cél: 
működtetni a falut. 
Mindenkinek kellemes ünnepeket és  szebb napokat, gazdagabb időszakot kíván. 
 
Miután több hozzászólás nem volt, polgármester megköszöni a megjelenést és a 
közmeghallgatást bezárja. 
 
 

K.m.f. 
 

 Dr. Szécsi Ottó     Fodor Albert 
 Jegyző                 polgármester 
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