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Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 17-én 17,10 órai kezdettel
tartott közmeghallgatásáról

A képviselő-testületi közmeghallgatás helyszíne: Városháza nagyterme

Jelen vannak:
- a képviselő-testület tagjai közül:
Ottó Péter polgármester
Horváth László, Kasper Ágota, Dr. Kovács László, Lingl Zoltán, Nemes István, Vörös
Kálmán képviselők (7 fő)
- késve érkezését előre jelezte:

- meghívottak:

Dr. Horváth Sándor alpolgármester
Dr. Benczik Ágnes Adrienn képviselő

Sümegi Attila jegyző
Bereczkiné Papp Krisztina Igazgatási Osztály vezetője
Pill Eszter Pénzügyi Osztály vezetője
Kaszás Béla Városüzemeltetési Osztály vezetője
Várszegi Bernadett főépítészi referens
Illés Ferenc díszpolgár
Schreindorfer Károly „Zirci Városüzemeltetés”
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Kropf Miklós Zirci Járási Hivatal vezetője
Szöllősi József ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. képviselője
Renkó Péter Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
Zirci Üzemmérnökség vezetője
Koós Máté Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
Zirci Üzemmérnökség csatornaszolgáltatási üzemvezető
Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár
országgyűlési képviselő

- valamint megjelent még 4 fő érdeklődő állampolgár

Ottó Péter polgármester köszönti a közmeghallgatás résztvevőit és megállapítja, hogy a
képviselő-testület 9 tagja közül jelen van 7 fő – az ülés határozatképes -, majd megnyitja a
közmeghallgatást.

A meghívó szerint javaslatot tesz a közmeghallgatás napirendjére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
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A polgármester indítványára a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag határozatot
hoz:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
243/2016.(XI.17.) határozata
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak
szerint elfogadja:
1./ Tájékoztatás a városban működő járási hatáskörű hivatalok, intézmények tevékenységéről
2./ Tájékoztató a környezet állapotáról
3./ Az érdeklődő állampolgárok által felvetett kérdések és közérdekű bejelentések, javaslatok
megvitatása

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1./ Tájékoztatás a városban működő járási hatáskörű hivatalok, intézmények tevékenységéről

Kropf Miklós hivatalvezető köszönti a közmeghallgatás résztvevőit, és elmondja, nem
szeretne túl sok számadattal szolgálni, de a járási hivatal működésével kapcsolatosan mégis
kénytelen lesz néhány adatot számszerűsíteni. Elsősorban az összehasonlíthatóság, és a
hivatal munkáját érintő és érzékelhető trendek miatt.
Kitér arra, hogy 2015. évben a Zirci Járási Hivatal összesen 6.900 érdemi határozatot hozott,
ami 2016. évben – október 31-ig érvényes adatok szerint – 4.785 határozatra csökkent. Úgy
véli, mindig a részletekben dől el, hogy ez jó vagy rossz folyamat. A hivatal keretein belül
hatósági és gyámügyi osztály működik, amely a szociális ellátások intézésében végzi a
feladatát. A foglalkoztatási osztály a legkiszolgáltatottabb élethelyzetben lévő
munkanélkülivé váló és munkanélküli ellátásban részesülők ellátását szervezi. A
kormányablak osztály az állampolgárok személyi, gépjármű okmány ügyeit, illetve a
kormányablak hatáskörök kiterjesztésével most már 1.200 ügykört meghaladóan foglalkozik
az állampolgárok ügyeivel. A foglalkoztatási osztályon az éves ügyiratszám jelentős
csökkenést mutatott, mintegy 15 %-os időarányos csökkenés van. Hangsúlyozza, ez
összhangban van azzal a tendenciával – ami nemcsak a járásban, hanem országosan is
érzékelhető –, hogy nő a foglalkoztatottság szintje. Ebből következően kevesebben
kényszerülnek felkeresni a foglalkoztatási osztályt. A munkanélküliség csökkenésében a
legkedvezőbb adatot az mutatja, hogy amíg 2015. évben összesen 560 személy került
bevonásra közfoglalkoztatásba, addig 2016. évben mindössze 299 fő, s mindemellett a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 2015. márciusa óta – mióta ezen
ellátás a járási hivatalok hatáskörébe került – a negyedére csökkent. Jelenleg a járásban
összesen 32 fő jogosult ilyen ellátásra. Tehát, jelentős számban sikerült őket is elsősorban a
közfoglalkoztatásba bevonni. Ugyanakkor ebben az évben közvetítéssel a foglalkoztatási
osztályról 222 főt vontak be a munkaerő-piacra. A hatósági osztályon szintén jelentős
ügyiratszám-csökkenés volt tapasztalható, ami elsősorban azzal indokolható, hogy 2015.
évben fogadta el az Országgyűlés a hadigondozotti ellátásokkal kapcsolatos törvényt, s 2015.
II. félévében ez jelentősen megemelte a hivatalhoz forduló ügyfelek számát.

4
Viszont emelkedés mutatkozik a kormányablak osztályon mind az érdemi döntések, mind a
kormányablakhoz forduló ügyfelek száma tekintetében. Míg 2015. évben 13.400 ügyfél
kereste fel a kormányablakot, addig ez év első 10 hónapjában 16.300 ügyfél. Ebből arra lehet
következtetni, hogy az emberek többet foglalkoznak olyan ügyeikkel, amit a kormányablak
osztályon tudnak rendezni. Kiemeli, hogy 2016. január 1-jétől a bürokrácia és állami
rezsicsökkentés keretében ingyenessé vált a személyi igazolvány, a lakcímkártya, az első
jogosítvány kiállítása. Ezzel az ingyenessé tétellel 2016. évben a zirci járás területén
3.340.000,- Ft maradt az állampolgárok zsebében.
A járási hivatal működésével kapcsolatban szintén érzékeltethető adat, hogy a 6.900 döntéssel
szemben összesen 9 fellebbezés érkezett, amiből kettőnek adott helyt a másodfokú eljárás,
míg 2016. évben összesen 7 fellebbezés érkezett és egyetlen esetben sem állapította meg a
másodfok az első fokú eljárás jogszabálysértését.

Dr. Horváth Sándor alpolgármester megérkezik az ülésterembe.

Dr. Kovács Zoltán államtitkár, országgyűlési képviselő köszönti a megjelenteket, s elmondja,
egyrészt e napirendi pont miatt jött el miután közvetlenül is érinti, másrészt kíváncsi volt, mi
zajlik a zirci közmeghallgatáson. A hivatalvezető úr által elmondottakat annyival szeretné
kiegészíteni, hogy a kormányablak bővülni fog a NAV ügyfélszolgálattal, ugyanis az a cél,
hogy minden járási hivatalban legyen a kormányablaknál NAV ügyfélszolgálat is. A mostani
1.200 ügytípus – amiben a kormányablakhoz lehet fordulni – 1.600 fölé fog emelkedni az év
végéig. Ennek nagy része ügyindítást jelent, s nem elsődleges ügyintézést. Miután ma
Magyarországon mintegy 300 körüli szakrendszer van, amelyek szigetszerűen fejlesztettek,
ezért 2018. évre a közigazgatási stratégiai, illetve a közigazgatási fejlesztési struktúra
programban több mint 100 ügyet össze fognak kapcsolni úgynevezett interfészekkel, ami
gyorsabbá és hatékonyabbá teszi az ügyintézést. Említi, hogy a Parlament elé benyújtásra
került az általános közigazgatási rendtartás – ez a Ket. –, ami az ügyek egyszerűsítése
irányába erőteljesebben ható új rendszer lesz amennyiben elfogadja a Parlament, s 2018.
januárban lépne hatályba. Ez mind az ügyintézői, mind az állampolgári oldalról segítséget
nyújt a hatósági ügyek intézésében. Megjegyzi, folyamatosan vizsgálják felül azt a mintegy
1.600 hatályban lévő törvényt, amiből a szocialista rendszer idejéből itt maradt még kb. 290
törvényerejű rendelet is, melyek nagyobb részt nemzetközi egyezmények kihirdetését jelentik.
Az új rendszerben az engedélyhez kötött eljárások jelentős számban átalakulnak bejelentéshez
kötött eljárássá, ami azt jelenti, hogy nem kell végigvinni a teljes engedélyezést. Úgy
gondolja, ezek a zirci állampolgárok számára is segítséget jelentenek majd az
elkövetkezendőkben. Az államnak az a célja, hogy azt a sok találkozási pontot, amivel egyegy állampolgár az állammal szemben találkozik, minél inkább egy irányba szűkítsék, ezért
próbálják az ügyeket a kormányablak-rendszerbe „sűríteni”, hogy gyakorlatilag ne az
állampolgár utazzon, hanem az ügyirat. Remélik, hogy ez a szolgáltatás bővülni fog. Említi,
év végére elérik, hogy a 22-23 millió közigazgatási ügyből 14 millió már a
kormányablakokon keresztül intéződik. Ebben nincsenek benne a NAV-os ügyek, ami 40
millió ügyet jelent évente.

Kérdés nem hangzik el.
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2./ Tájékoztató a környezet állapotáról

Kaszás Béla osztályvezető elmondja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
törvény rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzatnak elemezni, értékelni kell a
település környezeti állapotát, és arról legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A
környezet védelmét szabályozó főbb helyi rendeletek a környezetvédelem részleges helyi
szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.), a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásról szóló 19/2014.(IX.22.), a közterületek használatáról
szóló 49/2009.(XII.31.), valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezéséra irányuló közszolgáltatásról szóló
14/2014.(VII.4.) önkormányzati rendeletek.
Kitér arra, hogy szerencsére a városban jelentősebb légszennyezést okozó ipari létesítmény
nincs. A légszennyezést zömmel az országos közúton áthaladó gépjárművek okozzák, illetve a
fűtési időszak, valamint a tavaszi-őszi időszakban a kerti hulladékok, avar égetése. A
környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló rendelet szabályozza az avar és kerti
hulladék égetését, amely a településen jelenleg még május 1. és augusztus 31. közötti
időszakban lehetséges, kivéve munkaszüneti és vasárnapi napokon. Az ezen kívüli időszakban
tilos égetni. Tehát, a kerti hulladékot célszerű komposztálással, illetve komposztáló helyre
történő elszállítással megsemmisíteni. Az ezzel okozott légszennyezés csökkentése érdekében
az önkormányzat 2015-ben szervezte meg először a zöldhulladék gyűjtését. E hét végén szintén
lesz gyűjtés, amihez a lakosság részére kertes ingatlanonként 2 db 110 literes műanyagzsákot
biztosítanak. További zsákok a szolgáltatótól vásárolhatók. Az összegyűjtött zöldhulladékot
ingyenesen elszállítják. Jelzi, hogy 2015. év novemberében közel 17 tonna zöldhulladék került
összegyűjtésre, és elszállításra a balatonfüredi lerakóba. Ehhez 2.022 db zsákot biztosítottak
ingyenesen, és 260 db zsákot vásároltak a lakók. Az idei tavaszi gyűjtés során 4 tonna hulladék
gyűlt össze. A mostani gyűjtéshez az előzetes adatok szerint 1.810 db térítésmentes zsákot
vittek el, illetve 264 db zsákot vásároltak meg.
Vízelvezetés, szennyvízkezelés területén elmondhatják, hogy a település jól áll, mert szinte 100
%-ban kiépített a szennyvízcsatorna-hálózat. Ez alól csak Akli városrész kivétel. Ennek
megoldása érdekében az önkormányzat elkészíttette a település szennyvízkezelési programját,
ami szükséges ahhoz, hogy esetleges pályázati kiírásokra tudjanak nevezni, mert a
szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás megoldása önerőből sajnos nem megvalósítható. A
városrésznek gondot okoz még, hogy a jogszabályban úgy szerepel, miszerint Zirc
szennyvízkezelése megoldott, ezért nem igazán tudnak pályázati forrásokat bevonni. A
szolgáltatóval közösen arra törekszenek, hogy valamilyen megoldást keressenek. Az egyik
lehetséges megoldás, hogy agglomeráció-váltásban Akli városrész csatlakozna Lókút,
Bakonybél, Pénzesgyőr agglomerációjához, amely agglomeráció talán már sikeresen tudna
pályázni a szennyvízhálózat kiépítésére. Említi a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz kezelésével, elszállításával kapcsolatos közszolgáltatást, amely tevékenységet 2018.
december 31. napjáig Kis-Jakab Dezső egyéni vállalkozó látja el. A felszíni vizek védelméhez
kapcsolódik, hogy 2011. évben a város elkészíttette a város egészét érintő csapadékvízelvezetési koncepció tervét. E terv alapján a legkritikusabb szakaszokra – III. Béla utca
térsége, Cigánydombi árok, Rákóczi tér, Luksz Sándor utca térsége – kiviteli terv is készült.
2012. évben a Rákóczi téren, a III. Béla utca térségében pályázati támogatással el is készült a
csapadékvíz-elvezetés. Ebben az évben TOP pályázatra nyújtottak be kérelmet, melyben a
Cigánydombi árok, valamint az Alkotmány, Köztársaság, Reguly Antal utca térségének
csapadékvíz-elvezetésére szeretnének támogatást nyerni.
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A hulladékkezelést illetően megjegyzi, hogy a településen a hulladékgazdálkodási
közszolgáltató az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., a közszolgáltatás
végzésében a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. közreműködik.
A városban jellemzően 110 literes gyűjtőedények vannak. A tömbházaknál, városközpontban
1100 literes edényzetbe történik a hulladékgyűjtés heti egyszeri elszállítással. A szolgáltató ez
év elejétől vezette be a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, amelyhez kezdetben 120
literes sárgaszínű műanyagzsákot biztosított, s azok minden hónap utolsó keddjén kerültek
elszállításra, és az elszállított zsákok helyett mindenki kapott üres zsákot. Az év második
felében ez annyiban változott, hogy a szolgáltató a műanyagzsákot lecserélte 120 literes, illetve
240 literes műanyag konténerekre, melyek ürítése a korábbiaknak megfelelően történik. A
városközpontban, tömbházakban lakók továbbra is használhatják a városban kiépített nyolc
szelektív hulladékgyűjtő szigetet, ahol három frakció gyűjtése zajlik, valamint üzemelnek még
az évekkel korábban, a város által kitelepített kétfrakciós hulladékszigetek is. A szolgáltató
évente egy alkalommal szervez lomtalanítást. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzat 2007. óta
elektromos hulladékgyűjtést is szervez. Ebben az évben közel 10 tonna elektromos hulladék
gyűjtésére került sor.
Az elmúlt években zajlott a felhagyott hulladéklerakó által okozott szennyezés kármentesítése.
A munkát a kivitelező elvégezte, a kármentesítési záró dokumentációt a hatóság jóváhagyta,
elfogadta. A négy megfigyelő kutas monitoring-rendszer üzemeltetésére egy vállalkozót
választott ki az önkormányzat. Ezt a monitoring-rendszert 2019. július 31. napjáig üzemeltetni
kell. Ez abból áll, hogy félévente mintavételezés, laborvizsgálat történik, majd évente egyszer
ebből jelentést kell összeállítani, amit be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
A környezet állapotáról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan jelzi, hogy változott a
kéményseprői közszolgáltatás. Jelenleg a településen a megyei katasztrófavédelem látja el ezt
a szolgáltatást, azonban továbbra is kéményseprő szakemberek végzik a munkát. A lakosság
részére ez ingyenes szolgáltatás. A házi üzemű és zárt égésterű tüzelő berendezések,
fűtőeszközök esetében kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente történik meg
ez az ingyenes szolgáltatás.

Kérdés nem hangzik el.

3./ Az érdeklődő állampolgárok által felvetett kérdések és közérdekű bejelentések, javaslatok
megvitatása

Kasper Ágota képviselő zirci lakosok kérésének eleget téve szeretné, ha a kutakkal
kapcsolatos bejelentési kötelezettségről jegyző úr adna tájékoztatást, ugyanis Zircen elég sok
kút működik.
Elmondja, a helyi járat új útvonalával kapcsolatban zirci állampolgárok véleménye, hogy
ennél nagyobb marhasággal még életükben nem találkoztak. Teljesen felesleges, hogy a
Bakonybéli úton menjen fel az autóbusz, miért nincs ott megálló. Kéri, hozzáértő ember
próbálja megmagyarázni, miért így van rá szükség, miért így alakították ki, és hányan kérték
ezt a kialakítást.
Ugyancsak állampolgárok vetették fel, hogy a kórháznál helyezzenek ki egy postaládát
egyrészt az ott lévő betegek miatt, másrészt a laboratóriumi szolgáltatást igénybe vevő
emberek leletét másképp nem tudják eljuttatni, ugyanis nem minden orvossal van on-line
kapcsolat.
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Dr. Horváth Sándor alpolgármester jelzi, hogy laboratóriumi vizsgálat eredményét postán
nem lehet továbbítani, de minden háziorvos be van kötve az on-line rendszerbe.
Kasper Ágota képviselő folytatja, miszerint ugyancsak kérdezték, hogy nem lehetne-e újabb
padokat kitenni a József Attila utcában, hogy az emelkedő miatt, akinek szüksége van rá,
leülhessen pihenni. Az új kerékpárúton nagyon sokan gyereket sétáltatnak, kutyát futtatnak,
bicikliznek, míg az idősek szeretnének kiülni, ezért kérték, ha lehetséges, akkor a következő
szezonra oda is kerüljenek ki padok.
Sümegi Attila jegyző elmondja, a kutakkal kapcsolatos bejelentés vízügyi hatósági jogkör
szempontjából megosztott. Jegyzői hatáskörben is van a kutakkal kapcsolatos hatósági jogkör,
illetve a székesfehérvári katasztrófavédelem égisze alatt működő vízügyi hatóságnál is van
ilyen fajta vízügyi hatósági jogkör, ami a kutak engedélyezésére vonatkozó hatósági
ügyintézéshez kapcsolódik. Jegyzői hatáskörbe azon talajvíz kutak tartoznak, amelyekből a
vízkivétel mértéke nem haladja meg az évi 500 m3-t. A rétegvizet érintő kutak, illetve azon
területek, ahol nagyobb a vízkivétel mértéke a székesfehérvári vízügyi hatóság hatáskörébe
tartozik. A helyszíneléssel kapcsolatban – amit már elkezdtek – a Bakonykarszt Zrt.
képviselője tud tájékoztatást adni.
Renkó Péter üzemmérnökség-vezető az elhangzottakat kiegészíti azzal, hogy a Bakonykarszt
Zrt-hez, mint szolgáltatóhoz az esetek vízbázis-, illetve ivóvízminőség-védelem
szempontjából tartoznak. Vízbázis-védelmi szempontból akkor lehetnek kezdeményezők,
amikor a védőterületeket, az üzemelő közüzemi ivóvíz kútjaikat, azok kijelölt védőterületét
valami veszélyezteti. Ezen felül a jelenlegi jogszabályi háttér biztosít számukra lehetőséget
arra, hogy ellenőrzéseket végezzenek a felhasználóknál, ahol meg tudják vizsgálni azt, hogy
az üzemelő közüzemi ivóvízvezeték, valamint a lakosság belső házi csatlakozói, illetve
elosztó vezetékei esetleg nincsenek-e összekötve jogszabályellenes módon saját vízkivételi
kúttal, esetleg más felszíni vagy csapadékvízzel. Ezen ellenőrzéseket hibaelhárítás kapcsán,
mérőcserekor szokták végezni, illetve egyéb szabad kapacitás jelentkezésekor a Zirci
Üzemmérnökséghez tartozó településeken több ezer felhasználói helyet végignéztek. Nagyon
sok ásott kút került felülvizsgálatra, és azt kell mondani, hogy a több ezerből néhány tíz
esetben találtak összeköttetéseket, amiket minden esetben szétválasztattak. Amennyiben
ebben az ügyfél nem akarna közreműködni, akkor a jogszabály lehetőség ad arra, hogy a
bekötő vezetéket közegészségügyi kockázatcsökkentés céljából megszüntessék, és egyéb
módon lássák el az adott felhasználót ivóvízzel.
Kasper Ágota képviselő tudomása szerint 2018. elejéig kell tisztázni, illetve bejelenteni ezeket
a dolgokat. Azt is hallotta, hogy a 1996. előtt készült létesítményekre nem vonatkozik ez a
bejelentési kötelezettség.
Sümegi Attila jegyző szerint ez az elévülési idővel függhet össze, mert általában 10 éves
elévülési idővel számol az építési hatóság, ugyanis építés jellegű hatósági tevékenység a
létesítési engedély kiadása. Tehát, az 1996. előtt létesült kutak ilyen szempontból már nem
lényegesek. Azonban a Bakonykarszt Zrt. képviselője által elmondottak alapján nagyon
fontos kérdés, hogy azokat a kutakat hogyan és miképp üzemeltetik.
Kasper Ágota képviselő kérdezi, a bejelentési kötelezettség vonatkozik azokra is, vagy nem?
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Sümegi Attila jegyző véleménye szerint minden kutat be kell jelenteni éppen azért, hogy
ezeket az üzemeltetési kérdéseket is lehessen ellenőrizni adott esetben. Nyilván az üzemeltető
munkáját megkönnyíti a bejelentés, mert tudják, hova kell menni és leellenőrizni.
Ottó Péter polgármester az autóbusz útvonal megváltoztatását illetően úgy gondolja, nagyon
régóta foglalkoztak ezzel a kérdéssel, aminek elsősorban olyan szándéka volt az
önkormányzat részéről, hogy az egészségügyi intézményeik egymással autóbuszos
összeköttetésbe kerüljenek. Az orvosi rendelőt meg lehessen közelíteni a helyi járat
igénybevételével. Ennek alapvető műszaki feltétele volt a 82-es számú főút mentén az
autóbuszmegálló megépítése. Abban van igazság, hogy ettől a megállótól a következő
megállóig elég hosszú szakaszon megy az autóbusz, mert nincs megállóhelye. Úgy gondolja,
a Bakonybéli utca közepe táján jó lenne kiépíteni azon városrész ellátása érdekében is egy
megállót. Ugyanakkor az út szelvénye rendkívül szűkös és nagyon kevés hely van, ami erre
alkalmassá tehető. Tehát, elsősorban műszaki jellegű problémák állnak fenn.
Nem tudja, hogy a posta mennyire nyitott újabb postaládák kihelyezésére, amikor a mai
világban már a levelezés nagy része nem hagyományos módon, hanem elektronikus úton
történik. A kérést továbbítják feléjük és abban biztos, hogy meg fogják vizsgálni, s ha
megalapozott a kérés, akkor erről gondoskodni fognak.
Az újabb padok kihelyezésével kapcsolatban elmondja, hogy a József Attila utcában a
járdafelújításhoz kapcsolódóan helyeztek ki padokat, melyek száma a felújítás előtti
állapothoz képest is gyarapodott. Ígéri, a hivatal munkatársai megnézik, hogy ennek mennyire
lehet indokoltsága, ugyanakkor az is kérdés, hol lehet elhelyezni ezeket a padokat.
Az új kerékpárút mellett nemcsak a padok, hanem szemétgyűjtő edények kihelyezése szintén
felmerült. Erre a területre benyújtott pályázattal rendelkeznek, TOP keretében benyújtott zöld
város projektben fejlesztési területként szerepel. Bízik benne, hogy belátható időn belül a
pályázatnak lesz eredménye, s annak ismeretében tudnak gondoskodni a terület további
fejlesztéséről.

További kérdés nem merült fel.

Ottó Péter polgármester a közmeghallgatást 17 óra 45 perckor berekeszti.

K.m.f

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

