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Móráné Nemes Edit jegyzőkönyvvezető Jelen van 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 7 képviselő van jelen. A napirend kiegészítését javaslom a 
Településképi Arculati Kézikönyvről szóló tájékoztatóval, a Nyitott Kapu Alapítvány 
támogatási kérelmével, az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. szállásbővítésével, az Arló 
és Járdánháza turisztikai fejlesztése c. projekt nyilvánosság biztosítása tevékenység 
ellátásával és az ÉRV Zrt határozatának jóváhagyásával. Kérem, ezek 
figyelembevételével szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el: 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

KÖZMEGHALLGATÁS 
1) Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
2) Tájékoztató a szennyvízberuházásról 
3) Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyvről 
4) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 
módosítása 

b) Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi költségvetése 
c) Zsidó temető karbantartása 
d) Ózdi Nyitott kapu Alapítvány támogatása 
e) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. szálláshely bővítése 
f) Arló és Járdánháza turisztikai fejlesztése c. projekt 

nyilvánosság biztosítása tevékenység ellátása 
g) ÉRV Zrt. határozatának elfogadása 

 
Vámos Istvánné dr. tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatokról, melyet a 
képviselő-testület tudomásul vett.  
 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
 

Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Tóth Lajos r. alezredes, őrsparancsnok 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Dr. Varga László: A beszámolót a rendőrség szigorúan szabott fegyelem alapján 
elkészítette. A szöveges értékelés mellett most ábra is található az aktuális adatokkal.  
 
Balázsné Király Rita: A rendőrség beszámolóját évek óta tárgyalja a képviselő-testület, 
a megszokotthoz hasonló ez a beszámoló is. Rengeteg bűncselekmény csökkent. A 
nyomozati eredményesség 2,1 %-kal nőt. A bizottsági ülésen szóba kerültek a drogok, a 
tudatmódosító szerek használata, sajnos mindig előrébb vannak a fogyasztók, mint az a 
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megállapítás, hogy mik tartoznak a drogok körébe. Mintha ez emelkedett volna. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló 
elfogadását. További jó egészséget, kitartást a nehéz feladatokhoz. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen szó volt arról, hogy a 
rendőri jelenlét kevesebb, de nyilván ez meg fog oldódni, ha nem kell a határra menni. A 
táblázatban látható milyen bűncselekmények vannak. Volt, ami csökkent, volt, ami nőtt. 
A nyomozási eredményességi szint nemcsak Arlóra vonatkozik. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Dr. Varga László: Ez mind kapitánysági adat. Nehezen tudjuk pontosan kiszámolni. 
Nagyjából ennek felelt meg az arlói felderítési mutató is. 
 
Papp Zsóka: Ezt a táblázatot el lehetne-e készíteni Arlóra vonatkozóan. 
 
Dr. Varga László: A beszámoló 2.1 pontjában szerepeltetjük ezeket az adatokat.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

70/2018. (III. 23.) határozat 
 
Tárgy: Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodnádasdi Rendőrőrs Arló 
nagyközség vonatkozásában 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

2) napirendi pont 
 

Tájékoztató a szennyvízberuházásról  
 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Pogány István PENTA Kft. képviselője 
 
Vámos Istvánné dr.: Szórólapokat helyeztünk ki a lakosság teljes egészét érintően, hogy 
a csatorna beruházással kapcsolatos közmeghallgatásra jöjjenek el.  
 
Pogány István: A PENTA Kft. kivitelezője részletes tájékoztatást ad a 
szennyvízberuházás várható megvalósításáról, időpontjairól. Ennek a megvalósítása egy-
másfél évet fog igénybe venni.  
 
Vámos Istvánné dr.: A szennyvíz csatornarendszer kiépítése a tói ingatlanoknál fog 
elkezdődni. Mint ismert, a tói pályázaton 320 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, ezért a 
két beruházás egyszerre valósulhat meg.  
 



 4 

A szennyvízberuházásról szóló tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette. 
 
 

3) napirendi pont 
 

Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyvről 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Farkas István főépítész 
 
Vámos Istvánné dr.: A Településképi Arculati Kézikönyv nem válik élővé, amíg el nem 
fogadunk egy rendeletet is, ami az egész településre nézve kötelező lesz. A Településképi 
Arculati Kézikönyv megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban. Ennek elkészítésére 
jogszabály kötelezett minden önkormányzatot, az állam 1 millió Ft-ot biztosított erre. 
Több egyeztetést folytattunk le ennek kapcsán, hogyan képzeljük el az építészetet a 
jövőben, hogyan nézzen ki a falu. Ennek a szabályait lefektettük, a Településképi Arculati 
Kézikönyvet lehet folyamatosan bővíteni. 
 
Farkas István: Tájékoztatást ad arról, hogy a Településképi Arculati Kézikönyvnek mit 
kell tartalmaznia, továbbá a rendelet megalkotásának feltételeiről.  
 
Vámos Istvánné dr.: A rendelet megalkotásához le kell ülni, átbeszélni, megbeszélni, 
hogy mit szeretnénk, hogy tartalmazzon, és majd a következő képviselő-testületi ülésen 
remélhetőleg sikerül elfogadni. Együttműködésünkről biztosítjuk Önöket, legyen egy 
egyeztetés arról, hogy mit szeretnénk szabályozni. Kérem, szavazzunk a főépítész 
tájékoztatásának elfogadásáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

71/2018. (III. 23.) határozat 
 
Tárgy: Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyvről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Arculati 
Kézikönyvről szóló főépítészi tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

4) napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 

a) Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 
módosítása 

 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a Társulási Megállapodás módosításának elfogadását. 
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Papp Zsóka: Az Ózd Kistérség Többcélú Társulásnál Arló nem vesz igénybe több 
ellátást, mint a tavalyi évben. Sikerült megszereznem a Gyermekesély Iroda vezetőjének a 
nevét és telefonszámát és elmondtam, hogy mi is szeretnénk ebben részt venni, 
rákérdeztem, hogy a pályázat keretén belül mit tudnak nyújtani. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a módosítást. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

72/2018. (III.23.) határozat 
 
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Ózd Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosító okiratát a határozat 1. 
melléklete, míg az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a határozat 2. melléklete 
szerinti tartalommal. 
 
Határidő: döntést követően azonnal 
Felelős: okiratok aláírásáért: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása a jegyzőkönyv 1. melléklete. 
 
 

b) Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi költségvetése 
 
Vámos Istvánné dr.: Az első körben nem fogadtuk el a Társulás költségvetését, mert 
keveselltük azt az összeget, amit a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyelet kapott. A 
költségvetés ismételt tárgyalásakor pluszban kapott az ügyelet 3 millió Ft-ot, így már 
elfogadhatónak tartottam.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a költségvetés elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: Nem lehet átcsoportosítást végezni a társulás elnökének, erre nagyon oda 
kell figyelni.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 
költségvetés elfogadását. A bizottsági ülésen felmerült az a gondolat, hogy érdemesebb 
lenne az ózdi ügyelethez tartozni, mint Borsodnádasdhoz. Borsodnádasd polgármestere 
felé polgármester asszony már jelezte, hogy minden település adjon egy gépkocsivezetőt, 
így csökkenthető lenne a fizetendő összeg. Meg kellene vizsgálni, hogy Ózd fogadna-e 
bennünket és mennyi lenne az oda fizetendő összeg.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a költségvetés elfogadásáról és arról, hogy 
jövőre vizsgáljuk meg a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyelettől történő leválás lehetőségét. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
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73/2018. (III.23.) határozat 
 
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi költségvetése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Ózd Kistérség 
Többcélú Társulása 2018. évi költségvetését.  
 
A Képviselő-testület javasolja annak megvizsgálását, hogy Arló település a jövőben ne a 
Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyelethez, hanem az Ózdi Háziorvosi Ügyelethez tartozzon.  
 
Határidő: 2018. november 30.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Brezóné Szakács Ágnes: A családban időnként előfordul, hogy a gyerekek hétvégén 
megbetegednek és az ügyeletre kell őket vinni, mindig Ózdra visszük, mert ott van a 
gyógyszertár is. 
 

c) Zsidó temető karbantartása 
 
Balázsné Király Rita: Amennyiben az állagmegóvás a betonkerítésen belüli területre 
vonatkozik, akkor a karbantartás megoldható. Olyan kötelezettséget nem vállalhat az 
önkormányzat, hogy 10 évig biztosítja a temető rendben tartását. Eddig is minden évben 
ki lett takarítva, a füvet mindig lenyíratja polgármester asszony. Nem tudjuk mit várnak el 
karbantartás címén az önkormányzattól. A bizottság azt javasolta, hogy erre pontosan rá 
kell kérdezni. Nem vállalhatunk olyan kötelezettséget, ami a következő képviselőkre róna 
feladatot. Csak a mi mandátumunk időpontjáig szeretnénk kötelezettséget vállalni. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ennek megfelelően 3 igen szavazattal javasolja 
az előterjesztés elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ugyanezekkel a feltételekkel 
javasolja elfogadni az előterjesztést, 5 igen szavazattal. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a zsidó temető karbantartásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

74/2018. (III.23.) határozat 
 
Tárgy: Zsidó temető karbantartása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
A zsidó temető 10 éves karbantartására a képviselő-testület nem tud kötelezettséget 
vállalni.  
A jövőben, ahogy minden évben vállalja a képviselő-testület a fű nyírását, a temető 
kitakarítását a legközelebbi önkormányzati képviselők és polgármester választásáig. 
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Határidő: 2019. november 30.  
Felelős:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

d) Ózdi Nyitott kapu Alapítvány támogatása 
 
Vámos Istvánné dr.: A Nyitott kapu Alapítvány támogatásért fordult az 
önkormányzathoz, szeretnék megrendezni a Koncz Dezső Országos Tanulmányi verseny 
országos döntőjét. Ehhez kérik a támogatást. Arlóból sok gyerek jár a 48-as úti 
intézménybe. 10-20.000 Ft-os támogatásnak is örülnének. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
5.000 Ft támogatást javasol. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal szintén 
5.000 Ft támogatást javasol. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Ózdi Nyitott kapu Alapítvány 5.000 Ft-os 
támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

75/2018. (III.23.) határozat 
 
Tárgy: Ózdi Nyitott kapu Alapítvány támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Nyitott Kapu 
Alapítvány által megrendezésre kerülő Koncz Dezső Tanulmányi verseny országos 
döntőjének lebonyolítását 5.000 Ft-tal támogatja. 
 
Alapítvány neve: Ózdi Nyitott Kapu Alapítvány 
Számlaszám: Korona Takarék Takarékszövetkezet 55400118-16908323 
 
A támogatásra fedezetet a 2018. évi költségvetésben a nem helyi civil szervezetek 
támogatására elkülönített összeg nyújt. 
 
Határidő: 2018. május 29.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

e) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. szálláshely bővítése 
 
Vámos Istvánné dr.: Szálláshely bővítésére a LEADER-hez lehetne pályázatot beadni. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megvitatta az 
előterjesztést, de nem született döntés arról, hogy kinek kellene pályázni, az 
önkormányzatnak vagy a kft-nek. Arról született döntés, hogy a tervek elkészítését el kell 
kezdeni. A pályázatot augusztusban kell beadni. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta a szálláshely 
bővítésével kapcsolatos anyagot. Sajnos nem ismertek a pontos összegek, mennyi a bruttó 
és mennyi a nettó összeg. 
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Vámos Istvánné dr.: Javaslom, abban hozzunk döntést, hogy legyenek készen a tervek a 
pályázat benyújtásához, és ennek a költségét az önkormányzat vállalja. Ezt követően 
születhet arról döntés, hogy az önkormányzat vagy a kft. adja be a pályázatot.  2 
apartmant szeretnénk építeni. Amennyiben készen van egy engedélyes terv, az 2 évig 
érvényes, utána lehet hosszabbítást kérni. Ezeket a terveket fel tudjuk használni esetleg 
egy kedvezőbb pályázat esetében is. Nagy szükség lenne a tónál a szálláshely bővítésére. 
Sajnos a 320 millió Ft-os elnyert pályázatban nincs lehetőség szálláshely bővítésre, 
inkább az étterem fejlesztésére fordítanak több pénzt. Húsvét után jönnek a tájtervezők, 
mert figyelembe kell venni a tájvédelmi körzet előírásait. Azt szeretnénk, hogy középről a 
vizesblokkot lebontanánk, és ahol most a színpad van, onnan nyitnánk egy vizesblokkot a 
jelenlegi épületben. Ott ki lehetne alakítani 2 x 2 személyes mosdót. A megmaradó 
helyiségben a konyha felé a grill étterem megmaradhatna. Épülne egy új terasz nagyobb 
ablakokkal, látványgrillt lehetne megvalósítani és az étterem a mostani parkoló helyére 
kerülne. A pályázatban benne van az új étterem építése, amelyre napelemek kerülnének. 
A pénzt az étterem hozza, arra kellene nagyobb súlyt fektetni. Vizes játszótér kerülne 
kialakításra a fitness eszközökhöz közeli helyen. A kőházak alatti területen maximum egy 
csúszdát lehetne elhelyezni. A csónak kikötőt szeretnénk átvinni oda, ahol a gépház van. 
3-4 épületet likvidálni szeretnénk és ezzel a partszakasz rendbetétele is megtörténne. 
Amennyiben nincs észrevétel, kérem, szavazzunk arról, hogy a szálláshely bővítésre a 
terveket elkészítettjük és az építési engedély beszerzésével járó költségeket az 
önkormányzat vállalja.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

75/2018. (III.23.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft-nél szálláshely bővítéséhez terv és építési 

engedély költségeinek viselése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az Arlói Turisztikai és 
Közösségi Kft. szálláshely bővítésével, mellyel 2 apartman kerülne megépítésre.  
A tervek elkészítésének költségeit és az építési engedély beszerzésének költségeit az 
önkormányzat vállalja. 
 
Határidő: 2018. december 31.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a pályázat benyújtásáról a 
képviselő-testület azt követően dönt, hogy megvizsgálta a pályázat benyújtásának 
feltételeit.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

77/2018. (III.23.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft-nél szálláshely bővítése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy pályázat 
kerüljön benyújtásra az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. részére szálláshely bővítésére, 
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arról azonban, hogy az önkormányzat, vagy a kft. nyújtsa azt be, a pályázati feltételek 
részletes vizsgálatát követően dönt a Képviselő-testület. 
 
Határidő: 2018. december 31.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

f) Arló és Járdánháza turisztikai fejlesztése c. projekt nyilvánosság 
biztosítása tevékenység ellátása 

 
Vámos Istvánné dr.: Az Arló és Járdánháza turisztikai fejlesztése című projekt 
nyilvánosság biztosítása tevékenységhez az ajánlatkérés megtörtént, erre maximum 
200.000 Ft áll rendelkezésre. 4 ajánlat érkezett, az IMAGE Moment Nonprofit Kft 
ajánlata bruttó 190.500 Ft, a Dexef Kft ajánlata bruttó 200.000 Ft, Kovács István ajánlata 
bruttó 185.000 Ft, a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. ajánlata bruttó 
184.100 Ft. Az ajánlatok mindegyike érvényes volt. A legolcsóbb ajánlatot a Nyugat-
Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. adta, javaslom ennek az elfogadását. 
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, erről szavazzunk. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

78/2018. (III.23.) határozat 
 
Tárgy: Arló és Járdánháza turisztikai fejlesztése c. projekt nyilvánosság biztosítása 

tevékenység ellátása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló és Járdánháza 
turisztikai fejlesztése c. projekt nyilvánosság biztosítása tevékenység ellátására beérkezett 
árajánlatok közül a legolcsóbb ajánlatot tevő Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit 
Kft-vel (3630 Putnok, Kossuth u. 5.) köt szerződést.  
 
Határidő: 2018. március 23. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

h) ÉRV Zrt. határozatának jóváhagyása 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV Zrt. ismételten kéri az elektronikus szavazást. Kérik az 
Univerzál Beszerző Kft. 2018. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadását 
és az alapszabály módosítását. Kérem, szavazzunk  
 
- a 2018. évi üzleti terv és közbeszerzési  

terv elfogadásáról:      6 igen szavazat és 1 nem szavazat, 
 
- az alapszabály módosításáról:   3 igen szavazat és 4 nem szavazat. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza:  
 

79/2018. (III.23.) határozat 
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Tárgy:  ÉRV Zrt. határozatának jóváhagyása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az ÉRV 
ZRt. 2018. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének jóváhagyásával polgármester 
egyetért. 
Az alapszabály módosításával a Képviselő-testület nem ért egyet. 
 
Határidő: 2018. március 23. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Egyebek: 
 
Balázsné Király Rita: Én nem tudtam, hogy a beteg gyerekeket az ózdi orvosi ügyelet is 
fogadja. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nem lehetne odavinni a beteg gyerekeket, a Nádasd-völgyi 
Háziorvosi ügyeletre kellene felvinni. De ha már valaki Ózdra viszi, akkor nem küldik el, 
hanem ellátják. 
 

-.-.- 
 
Bíró Ferenc: Az önkormányzati utaknál a közlekedési táblák hiányoznak. Balesetet 
okozhat, ha egyirányú az út és a másik végén nincs kitéve a behajtani tilos tábla. A 
Táncsics utcában több helyről hiányoznak a közlekedési táblák. 
 
Tengely László: A Zsig felé a tükröt kicserélték, de egy nagyobb szél ki fogja dönteni, 
mert alig van betéve a földbe. 
 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

K. m. f. 
 
 
Vámos Istvánné dr.      Klisóczkiné Papp Andrea 
    polgármester                    jegyző 
 
Móráné Nemes Edit 
jegyzőkönyvvezető 
 


