
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 16-án megtartott 
ülésének  
 
 
a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 60-61. 
d, rendelete: 4-6. 
 
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 

1.) Folyószámla hitel meghosszabbításának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
2.) Használati jogot alapító megállapodás megkötésének megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Szatmári Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás megállapodás véglegesítésének megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Közüzemi szolgáltatási díjakról szóló rendelet megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
5.) A Nyír-flop Kft. 2008. évi beszámolójának és a 2009. évi árváltozásra vonatkozó 
javaslatának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
6.) 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának megtárgyalása  
Előadó: Szabó János polgármester 
 
 

 
Nyírparasznya, 2009. június 16. 
 
 
 
                                                                                                               Szabó János 
                                                                                                    Polgármester 
 

 
 
 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 16-án 
10.00 órai kezdettel megtartott  üléséről.  
 
Jelen vannak:  

 Szabó János polgármester 
   Laczkó István alpolgármester 
   Fegyver Miklós képviselő, 

 Nagy József képviselő, 
   Petőh László képviselő, 
   Pető Sándor képviselő. 
 
Távolmaradását jelezte:  

Kemenyiczki Ildikó és Szabó Antal képviselő  
 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Dr. Csoba Beáta körjegyző 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Elmondja továbbá, hogy a tegnap elmaradt napirendi pontok mellett tárgyalni kellene a 
képviselő – testületnek a 2009. évi költségvetés módosítását is. 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
 
Kérem aki egyetért, azzal, képviselő- testület megtárgyalja, a következő napirendi pontokat: 
1.) Folyószámla hitel meghosszabbításának megtárgyalása 
2.) Használati jogot alapító megállapodás megkötésének megtárgyalása 
3.) Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Szatmári Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás megállapodás véglegesítésének megtárgyalása 
4.) Közüzemi szolgáltatási díjakról szóló rendelet megtárgyalása 
5.) A Nyír-flop Kft. 2008. évi beszámolójának és a 2009. évi árváltozásra vonatkozó 
javaslatának megtárgyalása 
6.) 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának megtárgyalása  
az kézfenntartással szavazzon. 
A javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadta. 
 
Tárgy: (1. tsp.)  
 
Folyószámla hitel meghosszabbításának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkéri Pető Sándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el 
a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és a képviselő- testületnek elfogadásra javasolta. 
 
 



Szabó János polgármester felolvasta a határozat – tervezete szövegét, elmondja továbbá, hogy 
az eddigiektől ez a határozat- tervezet semmiben nem tér el. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megvizsgálta a 
folyószámlahitel költségeit. A folyószámlahitel havi költsége 74. 344 Ft., ami éves szinten kb. 
850. 000 Ft., ami elég sok. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért az elhangzottakkal az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
elfogadta. 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
60/2009. (VI. 16.) számú határozata 

 
    -  Az Önkormányzat 2009. évi folyószámlahitel igénybevételéről - 

 
A Képviselő-testület:  
 
1./Felhatalmazza Szabó János polgármestert és Dr. Csoba Beáta körjegyzőt az alábbi 
paraméterekkel rendelkező folyószámlahitel felvételére:  
    A hitel célja: Működési kiadások finanszírozása. 
    A hitel összege: 5.000.000 Ft. 
    Igénybevétel időpontja: 2009. június  
    Visszafizetési határidő: 2010. június  
Törlesztés ütemezése: Számlára történő érkezéskor azonnal, de legkésőbb 2010. június 
    Felajánlott fedezet: Bevétel engedményezés állami támogatásból és SZJA bevételből és 
helyi adó bevételekből továbbá a 441. hrsz-ú ingatlanra alapított keretbiztosítási jelzálogjog. 
2./Hozzájárul ahhoz, hogy a 441. hrsz.-ú, természetben Nyírparasznya, Szabadság út 1. szám 
alatt lévő, gazdasági épület, udvar rendeltetésű ingatlanra a folyószámlahitel kapcsán az OTP 
Bank Rt részére 7.500.000 Ft összegű keretbiztosítási jelzálogjog ismételt alapítására  
3./Kötelezettséget vállal arra, hogy az éves költségvetésben a hitel törlesztését és a hiteldíjak 
megfizetését tervezi és jóváhagyja.  
Határidő: Folyamatos 
Felelősök: Polgármester, körjegyző 
 
 
Nyírparasznya, 2009. június 16. 
 
 
 

Szabó János sk.                                                                            Dr. Csoba Beáta sk. 
polgármester                                                                                       körjegyző 



Tárgy: (2. tsp.)  
Használati jogot alapító megállapodás megkötésének megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkéri Pető Sándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el 
a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és a képviselő- testületnek elfogadásra javasolta. 
 
Szabó János polgármester felkéri Petőh László képviselőt, hogy a térkép alapján mondja el, 
hogy mely területekről van szó. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy ez a cég homokbányát akar nyitni, ehhez ők 
használatba vennék az önkormányzat tulajdonában lévő 48. számú földutat. Gondolja, hogy itt  
majd nagy gépekkel fognak dolgozni, ami az utat tönkreteszi, de a cég vállalja az út 
helyrehozatalát, hogy ismét termő talaj legyen. Az út helyileg a Tárolónál az egyházdűlőig 
tartó szakasz. 3 helyi lakosnak is van itt földje, de valószínűleg velük is fel fogja venni a 
kapcsolatot a cég. 
Az út helyrehozatala mellett a cég a kitermelt homok után fizetne 100 Ft./m3 árat, ami ugyan 
nem nagy összeg kb. 150. 000 Ft. lehet. De ez majd úgy is évek múlva lesz esedékes. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért az elhangzottakkal az  kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
elfogadta. 

 
NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

61/2009. (VI. 16.) számú határozata 
- Használati jogot alapító megállapodás megkötésének megtárgyalásáról – 

 
        A Képviselő-testület! 
 
1./ Használati jogot alapító megállapodást   köt  a Kiss-V 2001 Kft-   
     vel a mellékelt megállapodás szerint.  
2./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Nyírparasznya, 2009. június 16. 

 
 
Szabó János sk.     Dr. Csoba Beáta sk. 
Polgármester              körjegyző 



 
Tárgy: (3. tsp.)  
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Szatmári Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás megállapodás véglegesítésének megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezetek mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkéri Pető Sándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el 
a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és mindkét határozat-tervezetet a képviselő- testületnek elfogadásra javasolta. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy szerinte ebben az előterjesztésben ellentmondás 
van, mert Ő úgy tudja, hogy a lakosságszám arányában állapítják meg, hogy mely 
településnek milyen a szavazati aránya. De pl. Kisarban csak 80 fővel laknak többen, mint 
Nyírparasznyán és neki 66 szavazatuk van, míg Nyírparasznyának 15 szavazata van. Vagy pl. 
Olcsvaapátinak a 342 lakosa van és 50 szavazata. 
 
Szabó János polgármester telefonon felhívja Szántó Gyulát a Kristályvíz Kht. Igazgatóját. 
 
Szántó Gyula Kristályvíz Kht. Igazgatója: Telefonon keresztül elmondja, hogy szerinte ne 
fogadják el a határozat-tervezetet, mert most volt egy gyűlés, mely olyan döntés született, 
hogy 13 település önállóan a kristályvíz Kht. keretein belül létre hozzák a Szatmári 
Ivóvízminőség Javító Társulást, melynek Nyírparasznya is tagja lenne, ezért javasolja, hogy 
most ezt ne tárgyalják. 
 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy ezt a napirendi pontot vegyék le a meghívóban szereplő 
napirendi pontok közül az kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
elfogadta. 
 
 
Tárgy: (4. tsp.)  
Közüzemi szolgáltatási díjakról szóló rendelet megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/ 
 
 
Szabó János polgármester felkéri Pető Sándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el 
a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és a képviselő- testületnek elfogadásra javasolta. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a tavalyival összehasonlítva csak minimális az 
emelés, mindegyik díjnál 5-8 Ft. emelkedésről van szó, ami szerinte reális. 
 



Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy többen megállították és elmondták neki, hogy 
sokalják azt, hogy az elfogyasztott víz mennyiségének 80 %-ér kell szennyvízdíjat fizetni, ill. 
a víz minősége nagyon rossz, szerinte sem ivóvíz minőségű. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a rendelet-tervezetet elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
elfogadta. 

 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
4/2009. (VI. 16.) számú rendelete 

 
- Közüzemi szolgáltatási díjakról- 

 
 

Nyírparasznya Önkormányzat képviselő-testülete a közüzemi szolgáltatási díjakról az 1990. 

évi LV. tv-ben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 
 
 
      1.§.     
Az ivóvíz díját 
 
- lakossági és önkormányzati fogyasztók részére 
                                                          
                                                    179 Ft/ m3  + ÁFA, 

 
- Egyéb közületi fogyasztók részére 

 
                                                         216 Ft/ m3  +  ÁFA 
 
   A   szennyvízelvezetés és tisztítás díját  

 
   -   lakossági  és  önkormányzati  fogyasztók  részére 
 
                                              185 Ft/m3 + ÁFA összegben 
 
   Számlázott mennyiségét az elfogyasztott víz 80 %-ban, 

 



 
- Egyéb  közületi  fogyasztók  részére   

 
                                                   216 Ft/ m3 + ÁFA  összegben    
 
         számlázott  mennyiségét az elfogyasztott víz 80 % -ban, 

 
A kéttényezős díj  részét  képező, a nyújtott szolgáltatással arányos alapdíj  

 
mértékét  a  következő táblázat szerinti értékben : 

                                                                                                    2009 . ÉV 
 
Vízmérő átmérője                                                       Alapdíj 
     (mm)                                                                       (Ft/hó) 

      
                      13 – 20                                                                 225     +  ÁFA 
                      25 – 30                                                                 450     +  ÁFA 
                      40 – 50                                                              2.800     +  ÁFA                                                    
                      80                                                                      7.800     +  ÁFA 
                     100                                                                   10.000     +  ÁFA 
                     150                                                                   12.700     +  ÁFA   
                     200                                                                   16.000     +  ÁFA 
                     Vízmérő nélküli fogy. hely                                   200   +  ÁFA   
                        
Engedélynélküli ivóvíz vételezés és szennyvízhálózat  igénybevétel pótdíját: 
              

-  Ivóvíz  vételezés                                          :   295 Ft / m 3   + ÁFA 
 
-  Szennyvízelvezetés  használata                  :   305 Ft / m 3   + ÁFA 

 
A Folyadékhulladék fogadás és  kezelés díját:  
 
        -    A  Kristályvíz Kht  tag   önkormányzatai   részére :    200 Ft / m3  + ÁFA                                            
        -   Egyéb beszállítók    részére                                      :    320 Ft / m3 + ÁFA                                

 
 
        á.l l a p í t     m e g . 

 
      2. §. 
 
. 
Kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
Nyírparasznya, 2009. június 16. 
 
 Szabó János sk.       Dr. Csoba Beáta sk.  
 Polgármester             körjegyző 
 

 



Tárgy: (5. tsp.)  
 A Nyír-flop Kft. 2008. évi beszámolójának és a 2009. évi árváltozásra vonatkozó 
javaslatának megtárgyalása 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkéri Pető Sándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el 
a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és a képviselő- testületnek elfogadásra javasolta. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy akkor a végleges ajánlat, ami tegnap este a 
képviselő- testületi ülésen elhangzott 618 Ft./hó/ingatlan+áfa, erről kellene szavazni. 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy a településen jelen állás szerint a 
szemétszállítási díjért, mint ilyenért a lakosság nem fizet, hanem a kommunális adóba van ez 
beépítve. A kommunális adó éves szinte 6. 600 Ft. Ebből az összegből ki sem jön az éves 
szemétszállítási díj. Ezenkívül a kommunális adót nem nagyon tudja behajtani az 
önkormányzat, ezért így ez csak veszteség, mert a lakosok helyett az önkormányzat fizet. 
Szerinte célszerűbb lenne az a megoldás, ha a Nyír-flop Kft. közvetlenül szedné be a 
lakosságtól a szemétszállítási díjat, akkor van lehetőség arra is, hogy a képviselő – testület 
differenciáljon a szemétszállítási díj megállapításánál. Igaz ez valamivel többe kerülne a 
lakosságnak, éves szinten kb. 800 Ft.-tal. Ebben az esetben a díjbeszedőt a településről 
alkalmaznák, így a településen egy embernek munkalehetőséget jelentene. A kommunális adó 
díját pedig le kell csökkenteni. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy kb. hányan nem fizetik a kommunális adót? 
 
Dr. Csoba Beáta körjegyző: Elmondja, hogy rengetegen nem fizetnek a településen 
semmilyen adót, most teljes gőzzel történnek az adóbehajtások. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy Ő javasolná a következő félévtől a lakosság 
közvetlenül fizesse a szemétszállítási díjat, mert így csak az önkormányzat fizet rá. Javasolja, 
hogy ez ügyben vegye fel kell venni a kapcsolatot a Nyír-flop Kft. képviselőjével.  
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a rendelet-tervezetet elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
elfogadta. 
 



 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
5/2009. (VI. 16.) számú rendelete 

 
- szilárd hulladék ürítésének, elszállításának és a környezetre ártalmatlan lerakásának 

díjáról- 
 

Nyírparasznya Önkormányzat képviselő-testülete a szilárd hulladék ürítésének, 
elszállításának és a környezetre ártalmatlan lerakásának díjáról az 1990. évi LV. tv-ben 
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
      1.§. 
 
1 db 120 literes edénynek megfelelő hulladék heti rendszeres ürítésének, elszállításának és 
a környezetre ártalmatlan lerakásának egységnyi díja a lakosság részére: 
 
    618,- Ft/hó/ingatlan + 20 % áfa 
 
      2. §. 
 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
Kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Nyírparasznya, 2009. június 16. 
 
 Szabó János sk.      Dr. Csoba Beáta sk.  
 Polgármester               körjegyző 
 
 

Tárgy: (6. tsp.)  
2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának megtárgyalása  
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/ 
 
Szabó János polgármester felkéri Pető Sándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy mondja el 
a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
 
Pető Sándor Pénzügyi Bizottság Elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést és a képviselő- testületnek elfogadásra javasolta. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy erre a módosításra azért van szükség, mert a 
közcélú munkások bére rosszul volt tervezve. 90 fő közcélú munkás munkabérével, azaz 31. 
499 E Ft.-tal nő a bevételi és  kiadási oldal is a költségvetésben. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 



 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat:  
Kérem aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a rendelet-tervezetet elfogadja, az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal 
elfogadta. 
 

NYÍRPARASZNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
6/2009. (VI. 16.) számú rendelete 

 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2009. (II. 16.) Önk. számú 

rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 
 
 
1. §. 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kiadási főösszegét 
31,.499,- e Ft-tal növeli, és a módosított kiadási előirányzat főösszegét 244.807,- e Ft-ban 
állapítja meg. 
 
 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 
31.499,- e Ft-tal növeli, és a módosított bevételi előirányzat főösszegét 224.360,- e Ft-ban, 
a forráshiány összegét 20.447,- e Ft-ban állapítja meg. 
 
 

2. §. 
 
Az előirányzat módosításokat e rendelet 1. sz., 2/a,  mellékletei tartalmazzák. 
 

3. §. 
 
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 01-től kell 
alkalmazni. 
 
 
Nyírparasznya, 2009. június 16. 
 
 
 
   Szabó János sk.    Dr. Csoba Beáta sk. 
                       Polgármester                                                           körjegyző 
 
 
 
 



Napirend után: 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy miért nem szólhat bele a képviselő – testület abba, 
hogy kik lesznek fölvéve közmunkára? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy nyugodtan bel szólhatnak. Most is Petőh László 
képviselő javasolt 2 embert, akik fel is lettek véve. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy szerinte fontos lenne a közmunkásokkal a 
görög katolikus templom előtt járdát feltöretni, a fák gyökereit kiszedetni és újra betonozni. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy erre is sor fog kerülni, ár fel is lett méretve és 
reméli hamarosan hozzá tudnak kezdeni a felújításhoz. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy milyen most az erdő állapota? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy fel lett tárcsázva, és újra be kell majd újítani, 
mert a tavaszi újítás után nem kapott elég esőt, emiatt sok csemete nem fogant meg. 
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve – bezárta.  
 

Kmf. 
 
 

Szabó János                                                                                                  Dr. Csoba Beáta 
polgármester                                                                                                         körjegyző 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
 
 
Nagy József            Pető Sándor 
képviselő            képviselő 
 
 
 


