
Önkormányzati Képviselő-testület
8551 Nagygyimót, Rákóczi u. 2.

Szám:1047-3/2012.

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Nagygyimót községben a Művelődési Ház nagytermében 2012. október 19-én, 18 
órai kezdettel megtartott közmeghallgatáson.

Jelen vannak: Szaller Zsolt polgármester,
Müller Zoltán alpolgármester,
Szalay Imre képviselő,
Takács Mihály képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Takács Imre  mb. körjegyző,
Flider Tiborné főtanácsos, jegyzőkönyvvezető

A lakosság részéről 50 fő.

Szaller Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 
fő tagjából 4 fő jelen van a közmeghallgatáson, az határozatképes.
A közmeghallgatást megnyitja.

Ismerteti a meghívóról a közmeghallgatásra tervezett napirendet.
(Meghívó a jkv. 1. sz. melléklete)

NAPIREND:   5./ Közmeghallgatás:

1. 2013-tól kialakítandó Pápa-Nagygyimót Közös Hivatal,
2. Önkormányzati hivatalunknál bekövetkezett személyi változások,
3. A három Történelmi Egyház tulajdonában álló temető önkormányzati tulajdonba 
kérése
4. Az Óvónő személyében történ változás,
5. Római Katolikus Egyház ingatlancsere és bástyafal felújítása,
6. Evangélikus Egyház ingatlancseréje,
7. Pápai utcai gyalogjárda építése,
8.Várható fejlesztések, az elkészült és folyamatban lévő beruházások, munkák 
ismertetése,
9. Egyéb ügyek

A képviselő-testület a napirendet vita nélkül, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta.

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

5. 1. 2013-tól kialakítandó Pápa-Nagygyimót Közös Hivatal
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 



Szaller Zsolt polgármester: Köszönti a község megjelent lakóit, majd bemutatja a megbízott 
körjegyzőt, Takács Imrét. Elmondja, hogy a közmeghallgatás megtartására több olyan kérdés 
miatt van szükség, amelyeket meg kell osztani a község lakóival, valamint eloszlatni valótlan 
„pletykákat”. Bárkinek, bármilyen kérdése merül fel, a Hivatal nyitva áll előtte, ott fel lehet 
tennie azokat a kérdéseket. 
Elmondja, hogy a  Képviselő-testület tagjaiban változás következett be, Tarró Gézáné ez év 
elején lemondott a képviselői tisztségéről. Őt az egyéni listán Takács Mihály követte, aki a 
tisztséget vállalta és így most tevékeny tagja a képviselő-testületnek. 
A Közös Hivatal felállítását törvény írja elő. Sok félreértés van ebben a témában. Sokan úgy 
értelmezik a Pápával való esetleges közös hivatal kialakítását, hogy Pápához csatlakozik a 
községünk azaz Pápa-Nagygyimót lennénk. Azt azonban kijelentheti, hogy addig, amíg ők a 
Képviselő-testület tagjai, addig ők nem kívánnak csatlakozni Pápához feladni a 
függetlenségünket. nagygyimót önálló település marad.  Nem másról van itt szó, mint arról, 
hogy a közös hivatalt úgy kell felállítani, hogy a társulásban részt vevő községek együttes 
lélekszáma elérje a 2000 főt. Pápa Önkormányzatával voltak tárgyalások a tavasszal, akkor 
ezt tűnt a legszimpatikusabb megoldásnak. Akkor még nem volt ismert, hogy milyen 
hatáskörök maradnak, milyen finanszírozással, senki sem tudta. Jelenleg vannak tervezetek, 
vannak elképzelések, amelyeket már ismernek, ezek ismeretében folynak a számítások. Azt is 
el kell mondani, a jelenlegi ismeretek alapján folytatnak tárgyalásokat más irányban is, és más 
lehetőségeket is vizsgálnak. A Képviselő-testület mindenképpen a falu érdekeit fogja szem 
előtt tartani, amikor meg kell, hogy hozza a döntést. Amit tudni kell, hogy a lakosság ebből 
semmit nem fog észre venni, nem érheti csorba az állampolgárok érdekeit. Lesz helyben 
hivatal, lesz, aki az ügyekkel tud foglalkozni. Nem kell elmennie senkinek sem 
Lovászpatonára, sem pedig Pápára, sem máshova. Kivételt képeznek alól az ügyek, 
amelyekkel eddig is el kellett menni. Ilyenek az építéshatósági ügyek, jogosítvány, 
útlevélügyek stb. Ezeket eddig is Pápán lehetett intézni, ezután is oda kell menni. A többinek 
gyakorlatilag helyben történik az ügyintézése, legalábbis az eddigi ismeretek szerint és ők 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez így is legyen. Azt javasolja, hogy a napirendi 
pont általa adott tájékoztatója után tegyék fel a kérdéseiket. Kéri, hogy azt röviden, tömören 
tegyék, mivel elég sok tárgyalandó napirend van és hogy időben tudjanak végezni. Ezzel az 
első napirenddel kapcsolatos tájékoztatójának a végére ért, kéri, tegyék fel kérdéseiket.

Fejes László Nagygyimót, Petőfi u. 2. szám alatti lakos: Azt szeretné tudni, hogy a Képviselő-
testület milyen településekkel folytat tárgyalásokat a közös hivatallal kapcsolatban.

Szaller Zsolt polgármester: erről a tárgyalások miatt még nem szeretne beszélni, ez hadd 
legyen egyenlőre a Képviselő-testület belső ügye. Az Ő pozíciójukat az erősíti, ha ez belső 
körökben marad.  Az idő sürgeti őket, de mindenről időben fogják értesíteni a lakosságot. 
Erről remélhetőleg már a jövő héten lesz döntést. 

Vörös Imre Nagygyimót, Rákóczi u. 40. szám alatti lakos: kérdése az, hogy csak a Képviselő-
testület fogja eldönteni, hogy kivel társul és kész tények elé állítják a lakosságot,  vagy a 
lakosságnak is lesz beleszólása. 

Szaller Zsolt polgármester: a lakosságnak mindenbe van beleszólása, ezért választották meg a 
Képviselő-testület tagjait. Ezzel fel is hatalmaztak bennünket, hogy a lakosság érdekeit 
képviseljük. Azt ne várják el a Képviselő-testülettől, hogy mindenkit megkérdezzenek, de ha 
erre van igény, akkor nagyon szívesen tartanak egy közmeghallgatást, ahol ismertetjük az 
egyik variációt is meg a másikat is. Gyakorlatilag ugyanis mindegy a falu lakosságának, hogy 
milyen településekkel fognak megállapodni, mert az embereket az érdekli, ne kelljen 



elmennie más településre, ugyanaz az udvarias kiszolgálás legyen, ami eddig, magas szakmai 
színvonalon. Megkérdezi, van-e még kérdés? Miután nincs több kérdés, a Hivatalban történt 
személyi változásokat ismerteti.

5.2. Önkormányzati hivatalunknál bekövetkezett személyi változások
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 

Szaller Zsolt polgármester: Tájékoztatja a lakosságot, hogy a hivatal életében, a 
személyekben, a létszámban jelentős változások történtek. Ezzel kapcsolatban is nagyon sok 
alaptalan és negatív hírek keringenek. Több munkatársunk is elbúcsúzott a Hivataltól, kezdte 
ezt a Jegyző Asszony 2012. kora tavaszán. Az ő „elmozdulása” is gyakorlatilag az volt, hogy 
a járások kialakítása, a közös hivatalok felállítása annyira kiforratlan, annyira elhamarkodott, 
összecsapott, elkapkodott dolog, hogy mindenki attól félt, hogy nem lesz munkahelye. Nem 
lehetett akkor tudni, hogy 2013. januártól mi lesz. Most már sejteni lehet, hogy mi fog 
történni. Milyen feladatok maradnak itt, arra milyen alkalmazott maradhat, kinek az 
alkalmazottja lesz, járási hivatalé-e, vagy az önkormányzaté-e ez a tavasszal még nem volt 
ismert. Még olyan variáció is felmerült, hogy az önkormányzat egy asztalt kap, amelyre egy 
számítógépet letehet és ez jelenti az ügyintézést. Tehát nagyon sok ilyen dolog volt akkor és 
ezért a Képviselő-testület is arra buzdította a köztisztviselőket, hogy keressenek munkahelyet 
és ha adódik lehetőség, ne habozzanak. 
Ahogy telt-múlt az idő, körvonalazódik, hogy hogyan állnak fel a járási hivatalok, látszik, 
hogy kiket vesznek át. Ez történt gyakorlatilag a Gyimótiné esetében is. Tehát nem a 
Képviselő-testület küldte el, hanem állást ajánlott neki Pápa. Nem azt történt, amit lehet 
hallani a faluban, adódott neki egy lehetőség, Ők pedig rugalmasan álltak hozzá. 
Takács János pénzügyi előadónk pedig azért ment el, mert a besorolása olyan minimális 
jövedelmet biztosított a számára, hogy a magánszférában sokkal jobb kondíciókkal tud 
keresethez jutni. Ezeket a „zárt” állásokat úgy  tudjuk betölteni, hogy Tolnerné Ihász Irént 
vettük át Pápateszérről. Úgy volt vélhető, hogy az Ő munkája januártól mindenképpen 
megszűnik a pápateszéri hivatalban, ezért jött hozzánk. Nagyon tisztességesen végzi a 
munkáját, ahogy erről a mostani belső ellenőrök is tájékoztatták. Ez egyébként a dolgozók 
munkájának mindegyikére vonatkozik. Gyimótiné helyettesítését úgy tudták a leggyorsabban 
megoldani, - amelyért köszönet a Jegyző Úrnak - hogy Győrffy Endréné jár át a csóti 
Hivatalból. A régiek közül Fliderné maradt, Őt is kérte a járási kormányhivatal áthelyezéssel, 
amiről egyébként döntöttek is, az ezt megelőző együttes testületi ülésen. Mindkét képviselő-
testület hozzájárult az áthelyezéséhez és gyakorlatilag 2013. január 1-től Ő is a 
kormányhivatalban fog dolgozni, mint települési ügysegéd. Tehát senki nem lett elüldözve, 
senki nem lett elküldve, szerencsére minden itt dolgozónak megoldódott a jövője. A Hivatal 
személyi állományával kapcsolatban még meg kell említenie, hogy jelenleg még Leszkóczy 
Anna lát el adminisztratív feladatokat. Őt a Munkaügyi Kirendeltség által meghirdetett, 100 
%-os támogatással tudjuk alkalmazni, a bérét és a járulékait 100 %-ban megtérítik december 
31-ig. Ő segít most Erikának és a többi kolléganőnek amiben tud, hogy a munkájuk 
csökkenjen. 

Berki Béla Nagygyimót, Kossuth u. 51. szám alatti lakos: megkérdezi, hogy ha ezek a 
kollégák eltávoznak a hivatalból, akkor jövőre egyáltalán milyen terv van arra, hogy „mi lesz 
a felállás”? 

Szaller Zsolt polgármester: szerint ez jó kérdés, amelyre ők is szeretnék tudni a választ. Ami 
látszik a  hol itt, hol ott megjelenő hírlevelekből, meg törvényjavaslatokból, hogy 
létszámarányosan Nagygyimótra két fő fog jutni, akit lefinanszíroznak majd. Ebből az egyik, 



az biztos, hogy a pénzügyi ügyintéző lesz, aki most is itt dolgozik, hiszen a település 
működését a pénzügy nagymértékben meghatározza. A másik főt még nem tudják, azt nyilván 
a közös hivatalban elvégzendő feladatok fogják meghatározni. Vagyis, megfelelő szakirányú 
végzettséggel rendelkező kolléga lássa el a feladatokat. Lehet, hogy egy bizonyos 
ügyfélfogadási időben lehet majd pl. szociális ügyeket intézni, egy másikban pedig pl. 
gépjárműadó ügyet. Lesz ügyintéző. Lehet, hogy pl. Erika fog jönni ügysegédként, 
„összeszedni az ügyeket”, hogy a járási hivatalban feldolgozzák, stb. Sajnos még mindig 
kiforratlan, így hiteles választ nem tud erre a kérdésre adni. De nemcsak Ő, más sem. Nem 
véletlen, hogy nagyon sok helyen még meg sem kezdték a tárgyalásokat a közös hivatal 
ügyében. Ezért mondta, hogy ez elkapkodott, felkészületlen döntés volt, ráért volna 2014. 
január 1-től mindezt megtenni, lett volna rá elég felkészülési idő. Így meg kell feszülnie a 
dolgozóknak, hogy minden át lehessen adni december 31-vel. Emiatt a Hivatalban dolgozók 
folyamatosan túlóráznak, 200 %-on teljesítenek és ezért köszönet nekik. Megkérdezi, van-e 
még kérdés. Miután nincs, rátér a 3. napirend ismertetésére 

5.3. A három Történelmi Egyház tulajdonában álló temető önkormányzati tulajdonba 
kérése
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 

Szaller Zsolt polgármester: ez a napirend az, amely többeket érzékenyen érint. Mi motiválja 
az Önkormányzatot? Ez az az ügy, ami a legnagyobb vihart kavarja az emberekben és ez 
félreértésekre adhat okot. Nagyon sokszor – ugyanis folyamatosan tárgyal az egyházak 
képviselőivel – azzal a kikötésekkel állnak elő, hogy most nem kell fizetni a sírhelyért. Tessék 
átgondolni, hogy ennek a Képviselő-testületnek érdekében állhat-e az, bevezesse a 
sírmegváltást, amiért kérjen – tegyük fel – 5.000,- Ft-ot és szerencsére 5 embernél többet nem 
temetnek el egy évben, az az összeg kisegíti az önkormányzatot? Ha ezen múlna az 
Önkormányzat léte, működése, akkor azt gondolja, hogy eléggé szégyellhetnék magukat, 
akkor eléggé „nem jól” végeznék a munkájukat. Nincs ilyenről szó, nem is volt soha. Itt arról 
van szó röviden és tömören összefoglalva, hogy rendezetlenek a tulajdonviszonyok. A három 
történelmi egyház tulajdonában van a temető és amikor a tulajdonjogról beszélünk, akkor van 
gazdája a temetőnek. Amikor dolgozni kell és tenni kell érte – tisztelet a kivételnek – nagyon 
kevesen vannak. Akkor valahogy elveszik ez a tulajdonjog, elveszik a gyülekezet is. Ez őt 
nagyon bántja, szerinte ez nem helyes. Ez az egyik. Ennek a temetőnek a fenntartását törvény 
írja elő, már ez év január 1-től áldozni kellett volna rá. A Győrszol Zrt-val való jó kapcsolat 
révén sikerült elérnie, hogy csak 2013. január 1-től kelljen fizetni a szemétszállításért. Erről is 
tájékoztatta az egyházakat, hogy ez nem kevés pénz, 700 ezer és 1 millió Ft körüli összegről 
beszélnek. A szolgáltatóval a tulajdonosnak kell szerződést kötnie. Mivel az Önkormányzat 
nem tulajdonosa temetőnek, ezért nem tud szerződést kötni a Győrszollal. A nagygyimóti 
Önkormányzatnak a törvényi kötelezettségének megfelelően van temetője, az a Ravatalozó 
mögött újonnan kialakított terület az az önkormányzaté. Az biztos, hogy a temető az 
önkormányzat számára nagyon fontos volt eddig is. Eddig is nagyon sok pénzt, munkát 
áldoztak a temetőre. Ilyen szép, gondozott és rendezett temető még nem volt Nagygyimóton, 
mióta ő emlékszik. Ez nem kevés pénz, nem kevés energia. Sok problémát okoznak pl. 
amikor bejönnek az Önkormányzathoz, hogy le van dőlve a sír, mert mindenki az 
önkormányzattal azonosítja a temetőt, holott ez nem igaz. Gond amikor pályázunk –bármire-, 
hogy van egyház, aki rugalmas, nagyon rövid időn belül el tud náluk intézni egy hozzájáruló 
nyilatkozatot, van, amelyiknél semmit sem. Tervbe van véve, a Hivatali dolgozószobájában 
ott lóg a parafatáblán egy éve egy urnafalnak a terve, amely valószínűleg a törvényi 
szabályozás változása folytán ugyancsak kötelező lesz. Hova tegye? Ha bármit ültet, vajon kit 
sért vele? Kinek a tulajdona a hely? A letörött síremlékeket, amik hosszú ideig ott voltak a 



ravatalozó mögött összeszedette, összeíratta a sírokat, mert még adatokkal sem rendelkeznek. 
Ha valaki telefonon információt kér, azt se tudják, hol keressék. Van, akinek sérti a 
kegyeletét, hogy a hozzátartozója sírja mellett van elhelyezve a hulladékgyűjtő edény. Nem 
lehet egy tulajdonosként kezelni a temetőt, mert nem az önkormányzat a tulajdonosa. 
Kizárólag olyan elképzelése van az Önkormányzatnak a temetővel kapcsolatban, hogy az 
legyen egy kézben, legyenek kialakítva szabályok, tudják meghatározni azt, hogy hogyan 
gyűjtsék a hulladékot, a sírok között kaszáljanak-e, vagy murvás legyen-e, vagy esetleg 
gyomirtó szerrel előzzék meg a gazosodást. Nem tudja eldönteni mit tegyen, mit tehet, mert 
nem az Önkormányzaté. Ehhez, vagy erre megállapodás kellene az egyházakkal, hogy ne 
akadályozza a Képviselő-testületet a fejlesztésben. Sokat hallottak a ravatalozó előtetőjének a 
hiányáról, amely terv szintjén már megvan. Ehhez is sajnos megint engedélyeket kell kérnie 
az egyházaktól. Mi az, ami még a temetőben van. Egy éve ott hevernek hátul azok a 
betonoszlopok, amelyeket kiszedtek a rekultivált területről. Be kellene keríteni. Itt ülnek is 
jópáran, akikkel nekiálltak. Lehet azt mondani sok mindenről, hogy pénz kérdése, de nagyon 
sok minden nem az. És bizony szomorúan tapasztalja azt, hogy amikor az Önkormányzat 70 
ezer forintot költ virágra a temetőben, akkor sokan arra nem veszik a fáradtságot, hogy 
megöntözze kifelé menet a temetőből azokat a virágokat. Szerinte ez nem helyes. Sokszor 
elmondta már az egyházak vezetőinek, hogy szerinte, ha valaki egy közösséghez tartozik (pl. 
Vadásztársaság), akkor az annak megfelelően él, öltözködik és cselekszik. Nem érzi és nem is 
hallja azt, hogy az egyházi vezetők  a felekezeteket buzdítanák arra, hogy tessék oda állni a 
célok mögé. Mindenki az Önkormányzattól várja, hogy megoldja a feladatokat. Nem tudnak 
mindent megoldani, és ha ezek a közfoglalkoztatottak nem lennének itt, akik most vannak, 
komoly bajban lennének. Könyörögnie kellett a kaszálás miatt az egyházaknak, osszák fel az 
idényt, ki mikor kaszálja a temetőt. Mindenkire jutott volna két hónap, és akkor ilyen 
kifogások voltak, hogy nincs gépem, nincs benzinem stb. Hányszor előfordult, hogy a 
templomoknál az Önkormányzatnak kell rendet tennie, virágosítania, de még csak nem is 
gondozzák utána. Egy temetőről le lehet mérni egy falut, a benne élő embereket meg a 
vezetőket is. Vannak, akik segítenek: nagyon jó kezdeményezés volt pl. a közösségi virágos 
kert. Nagyon pozitív visszajelzést kapnak, ezért biztos, hogy jó, amit csinálnak. Ha már így 
alakult a helyzet, ha már az önkormányzaté a gond, a probléma, akkor legyen az 
Önkormányzaté a temető tulajdonjoga. Ne kelljen fölösleges köröket futniuk a különböző 
engedélyekért, hogy felálljanak bizonyos szabályok, amelyeket már az „új” temetőrésznél be 
kell tartani. Hogy ne érjenek össze sírok, hogy a mozgáskorlátozottak is el tudjanak 
közlekedni stb. Erről lenne szó, amely az ő elképzelése és amelyben a képviselők is 
támogatják. Nem arról, hogy fizetni kell majd a sírhelyért. Nyilván sokuknak van ezzel 
kapcsolatban véleménye, kéri, mondják azt el. 

Vörös Imre Nagygyimót, Rákóczi u. 40. szám alatti lakos: szerint az nagyon dicséretes, hogy 
ami történt a temetőben ebben a két évben, így kellett volna csinálni már nagyon régen. Nem 
tudja, hogy milyen tárgyalások folynak az egyházakkal, de akik most itt vannak, biztosan 
mellé állnak az elképzeléseknek, mert ez nagyon szép, csak így tovább az a kérése.  Ha 
segítségre van szüksége az önkormányzatnak ő szívesen vállalja.

Szaller Zsolt polgármester: megköszöni és számít rá. Úgy tudja, hogy a katolikus egyház már 
hozott döntést, amely pozitív irányú, az evangélikus egyház is előzetesen a támogatásáról 
biztosította, a református egyház szándékáról nincs információja. Reméli, hogy ők is 
hamarosan meghozzák majd a döntésüket. Természetesen mind a három egyház döntésére 
szükség van.

Takács Mihály képviselő: vasárnap fognak dönteni a református tisztségviselők.



Bakos László Nagygyimót, Táncsics u. 15. szám alatti lakos: mivel Nagy László és Mészáros 
Gyula, a katolikus egyház tisztségviselői nincsenek jelen a közmeghallgatáson, ezért 
helyettük elmondja, hogy a katolikus egyház döntése: igen.

Tóth Ernő Nagygyimót, Pápai u. 61. szám alatti lakos: elmondja, hogy a református egyház is 
támogatni fogja a kérést.

Szaller Zsolt polgármester: megköszöni, úgy látja, hogy megkapta az önkormányzat 
mindhárom egyház támogatását. Amit ő ígérhet, hogy minden erejével azon lesz, hogy a 
temető méltóképpen nézzen ki. Lesz, amikor majd segítséget fog kérni hozzá. 

Czirfusz Ferenc Nagygyimót, Rákóczi u.15. szám alatti lakos: úgy tudja, hogy az urnás 
temetkezés is egyre inkább terjed. Hova lesz, vagy lesz-e a temetőben urnafal? 

Szaller Zsolt polgármester: Lehet, hogy nem jól, vagy nem hallhatóan fogalmazta meg, ez is 
része volt a temetőnél elhangzottaknak. Nem is akármilyen urnafalnak a terve már egy éve 
készen van, az sem mindegy, hogy az milyen. Ő egy igényes és maximalista ember, ez a 
munkáján is azt gondolja, hogy látszik, ezért gondosan terveztette meg azt. Olyan megint nem 
lesz a környéken sehol sem. Arra várt, hogy döntés legyen a tulajdonviszonyokat illetően. A 
megépítését ezt követően lehet megkezdeni, példa értékű lesz. Megkérdezi, van-e még kérdés.
Miután nincs, rátér a 4. napirendi pontra.

5. 4. Az Óvónő személyében történ változás
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester

Szaller Zsolt polgármester: úgy látszik, hogy ez az év a változások éve minden tekintetben. 
Bár szerinte a változásoktól nem kell félni, mert ahhoz, hogy valami jó történjen 
változásoknak kell bekövetkeznie. Vörös Zoltánné, „Betti óvónéni” családi okok miatt 
változtatott munkahelyet. Most Veszprémben óvodapedagógus. Minden elfogultság nélkül el 
kell, hogy mondja: messze magas szakmai, pedagógiai munkát végzett és nem tudja, hogy 
lesz-e még valaha ilyen óvónőnk. Nagyon sajnáljuk, hogy így alakult. Ő akkor látta a 
különbségeket, amióta polgármesterként részt vesz a rendezvényeken nemcsak helyben, 
hanem azokon, ahol a községet képviselnie kell. Kijelentheti, hogy Ő egy büszke ember, mert 
azt lehet, akár a nagygyimóti óvodásokról, akár a nagygyimóti emberekről legyen szó. Az 
óvodásaink mindenhol messze magas színvonalat képviseltek, mint más óvodások. És 
nemcsak az óvodásokat kell említenünk, hanem azokat a fiatalokat, akik ebből az óvodából 
kerültek ki. Pl. a lánya korosztálya, akik most is közösséget alkotnak és ezt az óvónőknek 
köszönhetjük, meg Bakos Lászlónak, aki alapítója a nagygyimóti óvodának. Ezért nagyon 
hálásak lehetünk. Fájó szívvel búcsúztattuk el Bettit és Ő is így távozott. Bízunk abban – 
hiszen kiírásra került az óvodapedagógusi állásra a pályázat -, hogy az új óvónő is ilyen 
eredményes lesz. Ő előreláthatólag november 9-től fog dolgozni, jelenleg Mezőlakon 
óvodavezető. Az óvodát tűzön-vízen keresztül képviselni fogják, annak ellenére, hogy még 
nem tudni a finanszírozását. Az ilyenek miatt kényszerültünk bele az óvoda fűtésének 
átalakításába, fára tértek át, mert egy-pár évre meg van a fűtőanyag. 960 ezer forintról van 
szó, ennyi volt az óvoda gázszámlája. Ebből ezentúl a működését fogjuk tudni biztosítani. Itt 
meg kell köszönnie mind a közfoglalkoztatottaknak, mind pedig a polgárőröknek a munkáját. 
Neki is van kulcsa a kazánházhoz és bizony volt, amikor este 10 órakor dobott fát a kazánra, 
hogy reggel meleg legyen az óvodában. Ha ők nem segítenének, akkor hiába lenne az egész. 
Erről van szó, hogy mindenkinek ezt a falut a magáévá kell tennie, mindenki ha csak egy 



kicsit tesz hozzá, már sikeresek lesznek. Az óvodával kapcsolatban felmerülő kérdéseiket 
tegyék fel, jelen van a Tagintézmény vezető, tud segíteni a kérdések megválaszolásában. Még 
Neki is köszönettel tartozik és most megköszöni azt, hogy ebben az átmeneti időszakban 
egyedül végzi a nevelőmunkát az óvodában, nem kis erőfeszítéssel. 

5.5. Római Katolikus Egyház ingatlancsere és bástyafal felújítása
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester

Szaller Zsolt polgármester: folyamatban van két pályázat beadása, amiért mindent 
megtesznek, hogy azok sikerrel járjanak. Az egyik az ÁFÉSZ épületeknek a teljes körű külső 
felújítása, ezáltal a központi településkép egy kicsit megváltozik. Egyelőre csak külsejében, 
mivel a források szűkösek. A következő lépcsőben – talán januártól – a helyi piac létesítésére 
kerül kiírásra pályázat, ebben a katolikus templom előtti teret burkolattal látnák el. A másik 
pályázat a Római Katolikus Egyházat érinti, az iskolaépületet és a hozzá tartozó telekrészt a 
vidéki örökség megőrzésének keretében kiírt pályázatban lenne lehetőség külsőleg felújítani. 
5-6 millió forintos pályázati kiírások vannak, ez nem teszi lehetővé a belső felújítást is. 
Azokat az épületeket, amelyek látványa jelenleg „rombolja” a településképet, azokat kezelni 
lehessen ebből a forrásból. Kértük az egyházat, hogy támogasson bennünket abban, hogy ez a 
pályázat meg tudjon valósulni, ennek fejébe megkapjuk ezt az ingatlant és telekrészt. Így 
akkor megnyílna egy nagyobb, komoly terület, amelyben ki lehetne alakítani a helyi piacot.
Hosszú távú koncepciójában a Képviselő-testületnek ugyanis mindenképpen az szerepel, hogy 
kapcsolódva a Művelődési Házhoz egy nagyon szép faluközpont legyen, pihenőhelyekkel, az 
adottságok nagyon jók. Ezt a koncepciót most nem mondaná el, ez még képlékeny. A 
Katolikus egyháznak a kérésért cserébe adnánk is: az Ő fájó pontjuk, a templom bástyafala, 
amely nagyon-nagyon rossz állapotban van. Omlik, rontja a faluképet. Egyedül nem tudják 
megoldani, ezért az ingatlanokért cserébe minden követ megmozgatva megcsinálja az 
Önkormányzat a  bástyafal felújítását. Ennek műszaki megoldásához már folynak a tervezési 
munkák, az út ki van jelölve, a lehetőségek szerint haladunk rajt. Itt is voltak „pletykák”, 
lehetett hallani, hogy az önkormányzat elvett földeket az egyháztól. Nem tudja, hogy emberek 
hogyan tudnak kitalálni ilyen butaságokat, amellyel feszültséget okoznak az emberekben. A 
hosszú távú koncepcióra éppen azért van szükség, hogy tudjuk az elkövetkező tíz évben mit 
szeretnénk megvalósítani, sorról-sorra. Vagy az utánunk következők, amennyiben azzal 
egyetértenek, vagy kisebb változtatásokkal, de biztos, hogy az a falu érdekét szolgálja. 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban.

Mezősi János Józsefné Nagygyimót, Kossuth u. 6. szám alatti lakos: annyit szeretne tudni, 
hogy mindez Őket mennyiben érinti?

Szaller Zsolt polgármester: semennyire, vagy annyiban, hogy néha zajos lesz a betonkeverő.
Azt az épületrészt egyáltalán nem érinti, legfeljebb az udvart, amelyhez bizonyos funkciókat 
kell fűzni, ezek már ma körvonalazódtak. Az is lehet, hogy nem az épület feletti, hanem 
inkább alatti telekrészt érinti, mert zöldterület fejlesztés plusz pontokat ér a pályázatban. 
Az iskolaépület egyfajta kézműves háznak lesz beállítva, ha lesznek ott pl. fafaragások, akkor 
a gyerekek foglalkozásai lehetnek zajosabbak, de ezeket mindenképpen egyeztetni fogják a 
lakókkal és az egyházzal is. 

5.6. Evangélikus Egyház ingatlancseréje
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester 



Szaller Zsolt polgármester: Itt arról van szó, hogy vannak közös tulajdonaink az evangélikus 
egyházzal. Az egyik a Pápai utca 51. szám alatti udvar és kert, a másik a Táncsics utcában 
lévő 160 helyrajzi számú telek. A közelmúltban zajlott le az evangélikus egyházi ingatlan 
visszakerülése az önkormányzat tulajdonában, amelynek során nagyon komoly csaták voltak 
mindkét fél részéről. Többször elhangzott akkor, hogy ha a folyamat lezajlik, akkor meg 
kellene egyezni abban, hogy mindenki akadályok nélkül tudja hasznosítani a tulajdonait. Ezért 
a Szakos Csaba Tisztelendő Úrral elkezdtük a tárgyalásokat, hogy elcseréljük a Táncsics utcai 
telektulajdonunk ½ részét, Ők átadják a templom mögötti részből az Ő ½ részüket és 
mindegyik fél kap egy teljes értékű ingatlant. 

Fejes László Nagygyimót, Petőfi u. 2. szám alatti lakos: megkérdezi, hogy milyen szándéka 
van az önkormányzatnak a Pápai utca 51. szám alatti lakással.

Szaller Zsolt polgármester: szerint a látszat néha csal, ugyanis nincs olyan rossz állapotban az 
a ház, mint amilyennek látszik. Ami látszik, hogy az elmúlt években, évtizedben a 
használattal kapcsolatos karbantartási munkák nem lett elvégezve rajt. Ezeknek a 
karbantartási munkáknak az utólagos elvégzését az evangélikus egyház vállalta, ezért 
köszönet illeti őket. Már ott a festő, az önkormányzat kisebb belső karbantartásokat 
végeztetett rajt, ami megelőzte a festést. Szeretnék olyan állapotba hozni, hogy azt vagy ki 
lehessen adni, vagy értékesíteni. A hasznosítása egyelőre nincs napirenden a Képviselő-
testületnél. Nem tudjuk ugyanis, hogy hogyan járna jobban az Önkormányzat. Az 
értékbecslése megtörtént, a könyvelésbe forgalomképes ingatlanként szerepel.
Akár kiadjuk, akár eladjuk olyan állapotba kell hozni, hogy az mindkét szándéknak 
megfeleljen. Egyébként mint már említette az épület jó állapotban van, száraz, nem kell oda 
más, mint ereszcsatorna, nyílászáró csere. Ha kell, akár a parkettázást is elvégeztetik, erről 
beszéltek az előző képviselő-testületi ülésen. Van-e kérdésük?

Varga-Balogh Éva Nagygyimót, Rákóczi u. 26. szám alatti lakos: azt szeretné tudni, hogy a 
kis épület le lesz-e bontva a lakás mellett. 

Szaller Zsolt polgármester: Fejes Attila, aki jelen van, már kéréssel fordult az 
Önkormányzathoz ebben az ügyben. Ezzel kapcsolatban csak az a baj, hogy a telek német 
állampolgár tulajdonában van, elérni nem lehet sehol. Fejes Attila már lebontotta volna saját 
költségén, csakhogy a veszélyhelyzet megszűnjön, de az építéshatósági ügyintéző szerint nem 
ajánlatos lebontani, mert lehet, hogy 5 év múlva jelentkezik a tulajdonos, vagy a 
hozzátartozója, hogy egy olyan épületet bontottak le, amely még használható volt, lehet, hogy 
még kártérítést is követelni fog. 
Megkérdezi van-e kérdése valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban.
Miután nincs, rátér a következő napirendi tájékoztatóra.

5.7. Pápai utcai gyalogjárda építése
Előterjesztő: Szaller Zsolt polgármester

Szaller Zsolt polgármester: ez a napirend nagy ígéretük volt. Gyalogátkelőhely, gyalogjárda, 
lassító sziget. Első dolguk ez volt, vagy félmillió forintot fizetett ki az Önkormányzat a 
tervekért. Be is adták a pályázatot, amelyre nagyon kevés forrás volt. Ezt jól mutatja, hogy 
Veszprém megyéből 50 pályázatot küldtek be, országosan pedig 90-re volt forrás. Sajnos 
pályázatunkat nem támogatták, de legalább ha hasonló lehetőség adódik, a tervek már 
meglesznek. Ezt követően elindította a lakossági aláírás-gyűjtést, itt köszöni minden 
együttműködő állampolgár aláírását, felkereste a Kormánymegbízott Urat is, Ő is aláírta, 



majd a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek küldte meg. Ők meg „lesöpörték”. Azt nagyon sokan 
nem tudják, hogy az egész Pápai utca faltól-falig, kerítéstől-kerítésig mind a Közút Zrt-é. Az 
árok, a járda, minden. Mivel meg van benne az a kis vehemencia, a Magyar Állammal is 
„szembeszállt”. Szerdán a Magyar Közút Zrt. képviselői keresték fel, éppen Jegyző Úr is ott 
volt. Elmondta a kérését, a kaszálást, a járda karbantartását, az átereszek kitisztítását stb. Erre 
sajnos nem hajlandók, ugyanis ők csak kezelik a Magyar Állam tulajdonát. Amit el tudott érni 
náluk, az sem kevés: mert arra hajlandók, hogy saját költségükön, az önkormányzattal 
egyeztetve meghatározzák, hogy a területből mennyi marad az övék: vagyis a járda és az árok 
átkerül az önkormányzat tulajdonába. A járda építésének már neki tudtak volna állni, akár 
tegnap, de mivel a gyalogjárda építése a Magyar Állam tulajdonát érinti, ezért mint 
együttműködő partnerrel szerződést kell kötnie a Magyar Közút Zrt-vel, ami nagyon sok 
pénzbe kerülne. Most, hogy ezt elérték, a járdarész az Önkormányzat tulajdona lesz spórolnak 
is, legfeljebb átrajzoltatni kell a terveket, de a Közútra innentől kezdve nincs szükség. Ez vesz 
igénybe hosszabb időt, de a munkálatokat a közfoglalkoztatottakkal el tudja végeztetni. A 
járda karbantartási munkáit is így elkezdheti az Önkormányzat, mert ahhoz sem nyúltak 
eddig. Tehát a gyalogjárda építése folyamatban van, de a végleges megvalósításához türelmet 
kér. Igyekszenek az igényeket teljesíteni, de ezek között is fel kell állítani a sorrendet, hogy 
azt az igényt teljesítsék hamarabb, amely a lakosság szélesebb körét érinti. Első körben csak a 
járda fog megvalósulni, de annyit még megígér és már ajánlatokat is kért az óvoda és az 
orvosi rendelő előtti közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében, hogy aszfaltba tehető 
prizmát, vagy piktogramot helyeztet el. A prizmákkal kapcsolatban felhívták a figyelmét, 
hogy nagy forgalomnál nem biztos, hogy tudnak mellette aludni. Érdemes lenne kipróbálni 
ezt a technikát a Rákóczi utca elején, ott mégis csak két házat érint. Kéri, tegyék fel 
kérdéseiket. Míg azonban gondolkoznak rajt elmondja, hogy a Rákóczi utcában egész szépen 
haladnak a járdák átrakásával. De lehet, hogy segítséget fog hozzá kérni a lakóktól, mert ha 
egy egyeztetett időpontban mindenki felszedné a járdát az ingatlan előtt, gyorsabban 
haladnának a visszarakásával. A felszedéssel ugyanis nagyon sok idő elmegy, mivel csak két 
ember végzi a munkát. Az általa végzett számítások szerint 210-230 Ft-ba kerül egy 
folyóméter átrakása. 

Fejes Attila Nagygyimót, Pápai u. 45. szám alatti lakos: úgy gondolja, hogy az egész Pápai 
utca nevében szól, amikor kifejti, hogy a kőszállító kamionok haladnak át a falun, nyitott 
ablaknál egyébként is képtelenség aludni. Mi lesz akkor, ha azokon a prizmákon haladnak át. 

Szaller Zsolt polgármester: ismeretes előtte az összes ilyen probléma. A forgalmat egy teljes 
napon át számolta az Ő megbízásából Berki Veronika. 3400 jármű haladt át azon a napon a 
községen. Köszöni Verának a segítséget. Sajnos az autóbusz öböl állapota is kritikus, de 
akárhány problémát jelzett a Közút-nak, pénzhiányra hivatkozva utasították el. A Kelet-
Nyugat összekötő út elkészülésében kell bízniuk, ami még a jövő zenéje

Molnár Dénes Nagygyimót, Petőfi u. 9. szám alatti lakos: a járdákat a többi utcában is 
átrakják?

Szaller Zsolt polgármester: igen, említett az előbb. A Rákóczi utca a kezdő végpont, 
mindenhol meg lesz csinálva. Sőt, a Petőfi utcában a vízelvezetés is megoldódik. 

Nagy Lászlóné Nagygyimót, Kossuth u. 26. szám alatti lakos: a Kossuth utca vízelvezető 
árkának kiépítéséről érdeklődik. Lesz-e? 



Szaller Zsolt polgármester: a Kossuth utcával is az a baj, ami a Petőfivel, a csapadékvíz 
sohasem az árokban folyik, hanem az aszfalt mellett. A Petőfi utcában az aszfalt mellett 
úgynevezett folyókákat raknak le, ha ez működne a Kossuth utcában is, akkor azzal meg 
lehetne oldani. De akkor is felmerül annak a veszélye, hogy pl. a katasztrófavédelem „köt 
bele”ebbe a megoldásba, ezért azt nagyon át kell gondolni. Sajnos, az még odébb van.

Berki Béla Nagygyimót, Kossuth u. 51. szám alatti lakos: megkérdezi, hogy egy előzetes 
felmérést, vagy tervezést erre nem készíttetnek?

Szaller Zsolt polgármester: lehetne, csak annyi nyitott ügye van az Önkormányzatnak, hogy 
fizikálisan nem bírja intézni. Már a Vadásztársasági tisztségét is hanyagolja, mindig 
mérlegelnie kell, hogy adott időben  mi a fontosabb. Tudja, rosszul mérlegel, mert mindig a 
családja marad az utolsó helyen, de a falu meg megy előbbre. Kap segítséget a képviselőktől, 
de nem eleget. Sok minden van, amelyet egyedül kell vinnie, mert egyrészt nagyon rövid 
határidőket szabnak meg, másrészt egyeztetnie kell sok kérdésben. 

Czirfusz Ferenc Nagygyimót, Rákóczi u. 15. szám alatti lakos: szerencsére ritkán jár a 
háziorvoshoz, de a legutóbbi alkalommal azt tapasztalta, hogy a rendelőből minden 
kihallatszik. Azt az ajtót hangszigeteléssel kellene ellátni, mert nem szerencsés, hogy a 
várakozók mindent hallanak, ami odabenn elhangzik. 

Szaller Zsolt polgármester: szerint akkor az orvosi rendelőről is beszéljenek pár szót. Ez nem 
mentség, ezt meg kell oldani. Ezt már jelezték egyébként – a Doktor Úr is - , ez ismeretes 
előtte. Tényleg rajta múlt, hogy még nincs meg, de egyszerűen nem ért oda még el. Meg 
fogják oldani, de utána kellett volna néznie, hogy a felújítás kapcsán a kivitelezőnek nem lett 
volna-e kötelessége olyan ajtót beépíteni. Mert ha igen, akkor nála fog reklamálni. Tavaly 
télen kiderült, hogy a szellőzőket se építették be, mégis átvették a felújított épületet. Ezzel is a 
kivitelezőt kereste meg, aki korrigálta a hibákat. Aztán a kémények sincsenek kibélelve, 
azokat is nemrég ellenőrizték és az is most derült ki. Biztos sokan nem tudják, hogy a Doktor 
Úr sem fizetett szinte semmit a rendelőért. Nem volt népszerű, amikor Csót, Béb, Vanyola 
községek vezetőivel és a Doktor Úrral leült tárgyalni. Az orvosi rendelőért bérleti díjat nem 
kérhet érte, mert kötelező feladatellátás, de már ő fizeti a villany-,  víz-, gázköltséget. Ez 
plusz 200.000,- Ft-ot jelent évente, hogy a Doktor Úrral ezeket kifizetteti. 

Fejes László Nagygyimót, Petőfi utca 2. szám alatti lakos:  szeretné tudni, hogy a Doktor 
Úrnak van-e munkaideje?

Szaller Zsolt polgármester: igen, az a baj, hogy a Doktor Úron ezt nem lehet számon kérni. 
Sajnos sok a probléma, itt  a legdrágább a jogosítványhoz szükséges vizsgálat, a gyógyszerek 
is. Próbált az ÁNTSZ-nél érdeklődni ezek miatt, de nem volt értelme.

Fejes Attila Nagygyimót, Pápai u. 45. szám alatti lakos: megkérdezi, hogy ezt a szép, 
látványos objektumot, amit sikerült megépíteni tervezik-e lefedni?

Szaller Zsolt polgármester: melyikre gondol? 

Fejes Attila Nagygyimót, Pápai u. 45. szám alatti lakos: a kemencére gondol. 

Szaller Zsolt polgármester: tervezik. A tervei szerint van egy nádfedeles teteje, csak a 
pénzügyi lehetőségek és az szabott határt, hogy a színpaddal összekötötték. Meg fogják 



építeni. Ma tudtak füvesíteni, de mivel a pályázatot sem számolták még el, onnan is pénzt 
várnak. Egyébként a LEADER Akciócsoportban azt ígérték, hogy lesz a színpad lefedésére is 
pályázat. De arra kéri a lakosságot, hogy nyugodtan használják a kemencét, mert azért épült. 
A Hivatalban van a használat engedélyezéséhez nyomtatvány, azt ki kell tölteni, az 
önkormányzat biztosít hozzá tüzifát. Használják, ingyen és bérmentve.

Fejesné Nagy Judit Nagygyimót, Petőfi u. 4. szám alatti lakos: már jó ideje korán, reggel 5 
órakor megy el otthonról. A nagygyimóti lakosok nem szállhatnak fel a nagydémi járatra, a 
pápateszéri járattal pedig nem éri el a csatlakozást. Nem lehetne-e a nagygyimóti utasok 
részére külön járatot igényelni reggel 5 órára. Régen is volt. 

Szaller Zsolt polgármester: utána fog járni. 

Érsek Attila Nagygyimót, Pápai u. 52. szám alatti lakos: ő is 26 éve jár autóbusszal dolgozni, 
nem egyszer szállították le a pápateszéri buszról. Vagy éppen a csókai megállóban nem 
engedte felszállni. 

Szaller Zsolt polgármester: intézkedni fog, nem tudja mi lesz az eredménye, de levelet fog írni 
a Bakony Volánnak. Megkérdezi, hogy esetleg van-e észrevétele valakinek a 
közfoglalkoztatottak munkájával kapcsolatban.

Fejes Lászlóné Nagygyimót, Petőfi u. 2. szám alatti lakos: dicséretes, hogy eljutottak eddig, 
ugyanis csak dicséretet hall róluk más községbeli lakóktól.

Szaller Zsolt polgármester: szerint nagy szerencséjük van a mostani közfoglalkoztatottakkal. 
Ilyen lelkiismeretes csapat rég volt az Önkormányzatnál. 

Horváth Károlyné Nagygyimót, Kossuth u. 43. szám alatti lakos: nemcsak a 
közfoglalkoztatottakat, hanem a polgármesterünket is dicsérik. A szüreti felvonuláson 
hangsúlyozták a hajtók, hogy még egy ilyen polgármester nincs a környéken, aki feláll az 
állásra és vakolja a Kultúrházat. Csak dicsérni tudja Ő is és sok sikert kíván neki. 

Szaller Zsolt polgármester: köszöni a jókívánságot. Azzal is sokat segítenek az 
önkormányzatnak, ha elmondják  a véleményüket a munkájáról. Az elégedettség mérő 
kérdőívek is ezt a célt szolgálták. Az nem úgy sikerült, ahogy remélte, elég kevesen 
válaszoltak. Az előbbire visszatérve, kapott véleményt a Kossuth utcai világháborús 
emlékművel kapcsolatban is, azóta rendben tartják. Még annyit, hogy a közelgő Nemzeti 
Ünnepre és Halottak Napjára igyekszenek rendbe tenni a falut, tervezik az Idősek napját 
november 16-ára, december 1-re a „Böllér napot”. A falusi disznóvágást szeretnék 
megismételni, sőt döntött a képviselő-testület arról is, hogy két alkalommal is megrendezik. A 
másik majd januárban lesz. Ezeket a rendezvényeket a lakosság érdekében szervezik, jöjjenek 
el, beszélgessenek, érezzék jól magukat. Jó példa erre a Fürge Ujjak Klubja, a Bor- és 
Kertbarát Kör összejövetelei. A civil szervezetek is nagyon sokat tesznek a faluért, köszönet 
érte. Kiemeli a Polgárőröket, akik iskolakezdésnél segítették a szülőket, gyerekeket, nekik is 
köszönet. 

Horváth Károlyné Nagygyimót, Kossuth u. 43. szám alatti lakos: a Falunapon fellépett a 
lovászpatonai Asszonyklub is. Sajnos nem kínálta meg őket senki. Ők, ha fellépnek vidéken, 
mindig megvendégelik őket egy kis üdítővel, egy kis süteménnyel. Itt ez elmaradt. Erre a 
jövőben figyelmet kell fordítani, felelőst kell kijelölni. Ezt azért vetette fel, mert jövőre itt lesz 



az 5 falu rendezvénye, a Szentiván-éji vigasságok. Ha a másik 4 faluból 100 ember jön el 
szerepelni, akkor 100 embert kell megvendégelni.

Szaller Zsolt polgármester: nem is akármilyen rendezvény lesz az. Sajnos ez így van, teljesen 
igaza van. Ezért is Ő a hibás, mivel az ő hibája az, hogy ha le van osztva a feladat, akkor 
minden feladatnak legyen felelőse. Hibáztak, elismeri. A Szüreti felvonulásnál már úgy 
gondolja, sikerült ezt a hibát kiküszöbölni, akkor már sokkal több mindenre odafigyeltek. 
Tanultak a falunapi rendezvényből, nincs mit szépíteni. 

Müller Zoltán alpolgármester: hozzáteszi, hogy egy Falunap megszervezése nem kis feladat. 
Falunap után jutott el hozzá az információ. Ha már azt meg tudták kérdezni egy nagygyimóti 
résztvevőtől, hogy mikor lépnek fel és az a nagygyimóti nem teszi meg azt a lépést, hogy szól 
neki,  vagy beszól az óvoda konyhára, akkor arról nem ők tehetnek. Megpróbálják ezt 
legközelebb nem elkövetni. 

Szaller Zsolt polgármester: igen, ezen már szépíteni nem lehet. De mindig lesz valami új, 
igyekszenek rendesen helytállni. A jövőre való tekintettel elmondja, hogy a szentiván éji 
rendezvény a legnagyobb rendezvény a Falunap után. Nagyon oda kell tenni magunkat, annak 
jónak kell lenni. Az utolsó rendezvénye ez a sorozatnak, ahol mi leszünk a házigazdák. 
Legyen olyan „gyimóti”, mert az olyan egyedi. Tessék kérdezni.

Kérdés, hozzászólás nem hangzik el, ezért Szaller Zsolt polgármester megköszöni 
mindenkinek az aktív részvételt, a véleményeket. Kellemes hétvégét kíván mindenkinek, a 
közmeghallgatást 19,40 órakor bezárja.

K. m .f.

Szaller Zsolt  Takács Imre 
polgármester mb. körjegyző
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