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Meghívottként: Bohn Katalin pályázatíró a Kardos Szent Jakab Egyesület nevében
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fős képviselő-testületi tagságból 5 fő megjelent, tehát a testület határozatképes. A
jegyzőkönyv hitelesítésére Mayerné Molnár Katalin képviselőt kérte fel, aki elfogadta és
személyét egyhangúan a testület megszavazta. Ismertette a napirendet és felkérte a Kardos
Szent Jakab Egyesület képviseletében megjelent Bohn Katalint, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet a TÁMOP 5.2.5.P-10/1 drogprevenciós pályázattal kapcsolatban.
NAPIREND:
1. TÁMOP 5.2.5.P-10/1 ifjúsági program és drogprevenciós pályázat
Előadó: Bohn Katalin a Kardos Szent Jakab Egyesület képviselője
2. JOBBIK Magyarországért Mozgalom keresztállítása Csörög Béke térén
Előadó: polgármester
1. TÁMOP 5.2.5.P-10/1 ifjúsági program és drogprevenciós pályázat
Előadó: Bohn Katalin a Kardos Szent Jakab Egyesület képviselője
Bohn Katalin pályázatíró: Elmondta, hogy szociológus és szociális munkás és sokéves
tapasztalattal rendelkezik cigány fiatalokkal való foglalkozás terén. Korábban BAZ megyében
tevékenykedett, jelenleg Vácon lakik, tájékozódása alapján a környéken Csörög községben a
legsúlyosabb a gyerekek helyzete és a drogprobléma halmozottan jelentkezik. Péterfi Judittól
tájékozódott, hogy annak idején napi kapcsolata volt a csörögi gyerekekkel és családokkal.
Nagyon szerette a gyerekeket, szeretett Csörögben dolgozni és szívesen foglalkozna ismét az
itteni fiatalokkal. A korábbi polgármesterrel folytattak tárgyalást, de nem tartottak igényt a
foglalkozásaikra. Dr. Császár Károlyné polgármester személyében találtak partnerre ennek a
pályázatnak az esetleges elindítására. Az idő rövidségére való tekintettel gyors döntés lenne
szükséges a pályázat benyújtására vonatkozóan. Elmondta, hogy sok pályázatot írt már, tehát
tapasztalata van a témában. A TÁMOP pályázat két részből áll. Az egyik fiatalokkal
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kapcsolatos program, a másik drogprevenció. Most derült azonban ki, hogy mivel a Kardos
Szent Jakab Egyesületnek nincs 1 éves drogprevenciós tapasztalata, ezért ebben a témában
nem adhatnak be pályázatot, ezért ifjúsági programra pályáznak, melynek van egy
drogprevenciós eleme. Drogtémában nincs nagy tapasztalata, éppen ezért megkereste Dr.
Rácz Józsefet, aki a drogproblémákkal kapcsolatos egyik meghatározó szakkönyvet írta, neki
van egy szervezete a Kékpont… szervezet. A tegnapi nap tanácskoztak vele és kidolgozták a
szükséges stratégiát. Polgármester asszonnyal történt korábbi beszélgetés során felmerült,
hogy az önkormányzat jelenlegi épületét tudná biztosítani a testület a program
megvalósításához. Mivel az épületért bérleti díjat fizetnének ez egyfajta bevételi forrást
jelentene, valamint a fiatalokkal való foglalkozást. Péterfi Judit napi 8 órában foglalkozna a
gyerekekkel ill. családokat látogatna. Két segítője lenne, két szociális munkás, akik járnák az
utcákat és helyzetfelmérés után a fiatalokkal foglalkoznának. Tájékoztatást végeznének,
valamint a drog hatása alatt lévőkkel törődnének.
Mayerné Molnár Katalin képviselő: A „katica” nevezetű szert használják, valamint a
gyógyszerre történő szeszes ital fogyasztásával érik el a kábulatot. Vannak olyan szülők, akik
maguk is drogoznak, de vannak olyanok is, akik a szenvedő alanyai a problémának. Úgy érzi
nagy a baj, viszont nagyon jó, hogy óvoda létesült, ahol a gyerekek szocializálódhatnak.
Bohn Katalin pályázatíró: Batki Zoltán megkereste, hogy igen nagy a probléma a drogozás
kapcsán, hiszen már az utcán is injekciós tűket és fecskendőket lehet találni. Igen magas a
bűnözés, megkeresték az illetékes rendőrséget, adatszolgáltatás végett, talán a héten választ
kapnak, mely fontos lenne a pályázat benyújtásához. Együttműködését felajánlotta. A
pályázatra kb. 100 szervezet pályázik. A nyerésre talán nagyobb az esély mivel a község nem
rendelkezik iskolával, ezért nem tud a fiatalokkal megfelelően foglalkozni. Az biztos, hogy a
közép magyarországi régióban Csörögben a legrosszabb a helyzet.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Valóban a bűnözés magas. Nincs hely, ahol ezekkel
a gyerekekkel foglalkozni lehetne, nincs előttük minta vagy éppen rossz a minta, céltalanok.
Vannak olyan fiatalok, akik igenis komoly veszélyt jelentenek a falu közösségére. Sajnos
ezzel a problémával több önkormányzat küszködik.
Bohn Katalin pályázatíró: A borsod megyei tapasztalatai igen jók. A cigány gyerekeknek
tanodát közösségi házat létesítettek programok szervezésével, a gyerekek lekötésével, mely
sokat jelentett.
Tulajdonképpen az önkormányzat részéről a helyiség biztosítására lenne szükség, egy
átalakítással, a jelenlegi két irodahelyiség egybenyitásával. Ez egy közösségi helyiség lenne.
Berendezések eszközök biztosítása, számítógépek, internet, sporteszközök, melyek a projekt
zárása után az önkormányzat tulajdonába kerülnének. Ennek fejében amit nyújtani tudnak a
fiatalok lefoglalása a nap folyamán. A testülettől a programhoz közcélú munkaerő biztosítását
kéri őrzésre, valamint a Péterfi Judit mellé egy személyt, aki ismeri a családokat és segítené
munkáját. Családias környezet kialakítását szeretné megvalósítani, amelyet magukénak
érezhetnének a fiatalok. Heti rendszerességgel programok lesznek a különböző korcsoportok
számára. A nagyobbaknak videós média programok, amely magában foglalja a forgatásokat, a
számítógépen való szerkesztést. A vágási rész Vácon történne, hogy más gyerekekkel is
találkozhassanak.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Elmondta, amikor korábban színjátszó kört
szerveztek a cigánygyerekek azon nem vettek részt a magyar gyerekekén és fordítva. Nem
igazán lehet összeengedni őket.
Bohn Katalin pályázatíró: Az a tapasztalata, hogy amikor érdekes dolgokat csinálnak, akkor
mindkét gyerekkört érdeklik az események.
Mayerné Molnár Katalin képviselő: Kérdése, hogy mennyire tájékoztatta Péterfi Judit a
csörögi gyerekekről? Elmondható, hogy az itteni cigánygyerekek elég vadak.
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Bohn Katalin pályázatíró: A program két év alatt jut el arra a szintre, hogy véleményt
alkothassanak. Egyenlőre még sötétben tapogatóznak. A kicsiket még könnyű bevonni a
programokba. 12-13 éves kortól elkezdődik a leválás, vagyis, hogy nem hajlandóak már a
kicsikkel egy helyiségben tartózkodni. Éppen ezért minden nap más programkínálat lenne,
mely irányított jellegű, főként kézimunka rajzolás, festés, varrás. Nyári táborozás a Duna
szigeten környezetvédelmi tábor, ahol megismerkednek profi tanárok bevonásával az állat és
növényvilággal. Sátorozás, kempingezés, kenutúrán részvétel. 15 gyerekre tervezik a
programokat. Az iskolákkal felveszik a kapcsolatot, ahová a gyerekek járnak. Az
osztályfőnökkel kapcsolatban állnak és innentől kezdve a tanulmányi átlaguk is javulni
szokott. Két szociális munkás 1 fiú, 1 lány járná a csörögi utcákat. A pályázat jelentős részét a
droggal kapcsolatos tevékenység viszi el. Képzéseket szerveznek, melyen a tanárok, a
családgondozó Batki Zoltán és akik a gyerekekkel foglalkoznak vennének részt. Hétvégi
gyorstalpalós képzés, ahol droghelyzetről, kezeléséről és alapetikáról történik a képzés. Havi
1 alkalommal konkrét gyerekkel és annak családjával foglalkoznak majd. Szupervisort
javasolnak, aki konkrétan Péterfi Judittal és a két utcai munkással dolgozik. Tehát a pályázó a
Kardos Szent Jakab Egyesület, 44.000.000,-Ft összegű pályázatról van szó, ha nyer a pályázat
felgyorsul az ügymenet; 3 hónapon belül kötnek szerződést, ami januárt jelent és akkortól
indulhat a program. Változott a pályázat indításának az ideje.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Egy évről volt szó! A testületet is úgy tájékoztatta,
hogy 1 év áll rendelkezésre, hogy az önkormányzat épülete átadásra kerül bérleti díj
ellenében, melynek összege 100.000,-Ft + rezsi. Az első beszélgetéskor fő pályázónak az
önkormányzat lett jelölve és a képviselő-testület is így tudja, valamint két közcélú
foglalkoztatott alkalmazásáról. De mindez csak abban az esetben tud megvalósulni, ha a
képviselő-testület a hivatal elhelyezésére más megoldást talál,- nyilván ingatlanvásárlás útján.
Bohn Katalin pályázatíró: Azért jó, hogy szóba került az épület átadásának kérdése,
illetőleg egy másik ingatlan vásárlása, mert akkor a pályázat kezdetének azt az időpontot adja
meg, amelyet a testület meghatároz.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Összefoglalva a Kardos Szent Jakab Egyesület a
pályázó, az alkalmazottak bérét fizeti, 2 évig az épület használatáért 100.000,-Ft bérleti díjat +
rezsi költséget fizet, az egész épületet átadjuk, az első két irodahelyiséget egybenyitjuk a
válaszfal lebontásával. A családsegítő szolgálat elhelyezése az épületben mindenképpen
ésszerű megoldás lenne, hiszen a gyerekekkel való foglalkozáshoz tartozik és másik épület
bérlése nem róna anyagi terhet az önkormányzatra. Kérdése, hogy a két év lejárta után van-e
kötelezettségvállalása az önkormányzatnak vagy az egyesületnek?
Bohn Katalin pályázatíró: Az egyesületnek van kötelezettsége a továbbműködtetésnél.
Ennek még utána kell néznie. Azt tudja, hogy az eszközöket nem adhatják el.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Fent fogják-e tudni tartani magukat a pályázat után?
Bohn Katalin pályázatíró: Véleménye szerint nem kell a szolgáltatást támogatás nélkül
fenntartani, de erre nem tud ígéretet adni.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Kérdése, mikorra kell beadni a pályázatot? És mi a
döntési határidő?
Bohn Katalin pályázatíró: 2010. november 30. és három hónapot ígértek a döntésre. A
kezdési időpontot megegyezés szerint írja be. Az önkormányzat aktívan részt vesz az
esetkezelésben és a képzésben.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Összefoglalva; amennyiben a projektnek
továbbszolgáltatási kötelezettsége van, akkor az az egyesület kötelessége. Ha nyer a pályázat
a pénzt ő használja fel, ossza el Csörögre telepítetten, kötünk egy megállapodást, hogy az
önkormányzat rendelkezésre bocsájtja az épületet x időre, x összegért, átalakítást végzünk az
épületben és hogyan kérjük vissza.
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Bohn Katalin pályázatíró: Abban az időpontban kell megegyeznünk, amikor a pályázat
induljon.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A júniusi kezdés annál is inkább jó lenne, mert az
iskola akkor fejeződik be.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A CKÖ épületében lehetne Péterfi Judit addig, míg
az önkormányzat épülete átadásra nem kerül.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Milyen adatokra van szükség, hogy a pályázat a
beadási határidőre elkészüljön? Tulajdoni lap stb.
Bohn Katalin pályázatíró: Az adatok a sikeres pályázat elnyerése esetén szükségesek.
Együttműködési nyilatkozat szükséges, hogy az önkormányzat támogatja a pályázatot.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A Kardos Szent Jakab Egyesületnek jelenleg van-e
futó pályázata?
Bohn Katalin pályázatíró: Most zárul.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Tehát, nincs futó és elszámolatlan pályázata.
Bohn Katalin pályázatíró: Korábban volt a HEFOP pályázat, amelyben részt vettek és
elvéreztek, de ez nem befolyásolja a megpályázni kívánt pályázatot.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Tudomása szerint utófinanszírozással működnek a
pályázatok. Az egyesület fogja ezt bírni?
Bohn Katalin pályázatíró: 25 % előleget kapnak, amely 10.000.000,-Ft, azzal az első
beszámolóig tudnak gazdálkodni. 3 havi elszámolás van, de az első elszámolást 6 hónapon
belül kell csak leadni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Van-e kérdése valakinek?
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Van-e olyan nyilatkozat, szerződés, amelyhez
testületi ellenjegyzés kell?
Bohn Katalin pályázatíró: Nincs. Véleménye szerint a testületi döntés ahhoz kell, hogy
felhatalmazza a polgármestert, kössön egy előszerződést az egyesülettel. Az egyik szerződés
az épület átadására, a másik a szakmai tartalmával egyetért.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Kérdése, hogy végeredményben a pályázathoz az
önkormányzat részről biztosítandó az épület átadása átalakítással, melyért bérleti díjat kap
160.000,-Ft-ot, valamint két közcélú foglalkoztatott biztosítása?
Bohn Katalin pályázatíró: Igen.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Szomorú, hogy a pályázattal a család szerepét kell
pótolni. Nem hisz abban, hogy ha két ember járni fogja az utcákat és azt fogja mondani, hogy
ne drogozzanak, attól bármi változni fog.
Bohn Katalin pályázatíró: Vannak olyan jelenségek, amelyeket mi nem érthetünk, mert
azok a cigányok szokásai, tehát egy cigány fiú sosem fog egy cigány lány előtt takarítani,
mert az megalázó. Az biztos, hogy először nem fogják elérni, hogy leszokjanak a drogozásról,
akkor csak tűcserével lehet kezdeni. A későbbiekben lehet a lelkükre beszélni és fokozatosan
leszoktatni őket.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Sajnálja, hogy nem keresik fel a drogozás
problémájával őt, mint háziorvost.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Évek óta probléma, hogy a rendőrség nem tesz
semmit, hiábavalók a bejelentések.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte Bohn Katalin tájékoztatását, részvételét.
Bohn Katalin távozott az ülésről!
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte a testület tagjait tegyék meg észrevételeiket
az elhangzottakkal kapcsolatban.
Együttgondolkodás után a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP
5.2.5.P-10/1 ifjúsági program és drogprevenciós pályázat megvalósításához az önkormányzat
épületét 2 évre átadja 100.000,-Ft bérleti díj és 60.000,- Ft rezsiköltség ellenében, valamint az
épületben a jelenlegi két iroda közötti válaszfalat elbontja, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:

269/2010. (XI.23.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a TÁMOP 5.2.5.P-10/1 ifjúsági program és
drogprevenciós pályázat megvalósításához az
önkormányzat épületét (Csörög, Kisfaludy u. 40.)2 évre
átadja 100.000,-Ft bérleti díj és 60.000,- Ft rezsi költség
ellenében, valamint az épületben a jelenlegi két iroda
közötti válaszfalat elbontja.
Egyúttal a testület felhatalmazza a polgármestert a
Kardos Szent Jakab Egyesülettel együttműködési
megállapodás és ingatlanbérleti előszerződés aláírására,
melyet pályázó a pályázathoz becsatolhat.
Határidő: 5 napon belül – pályázatíró értesítése
Felelős: polgármester
2. A JOBBIK Magyarországért Mozgalom keresztállítása Csörög Béke terén
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalomtól Hegedűs Csaba levélben megkereste a polgármestert és a
képviselő-testületet, hogy 2010. december 4-én 10.00 órakor adventi keresztállítást szeretne
szervezni a Csörögi Béke téren. Ezt a keresztet fel kívánják szentelni a katolikus plébánossal.
Mivel ez közterületen történne, ezért testületi döntés szükséges az engedélyezéshez.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Elmondta, nem tudja mi az az adventi kereszt és
nem érti tulajdonképpen ezzel mit is szeretne a párt? Ez a kereszt örökre ott is maradna?
Mayerné Molnár Katalin képviselő: Véleménye szerint, ha megáldja a plébános, akkor ott
is marad a kereszt.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Úgy értelmezi a levelet, hogy az nem kérés, hanem
tényközlés. Leírják, hogy keresztet állítanak, melyhez kérik az önkormányzat támogatását. Itt
egyáltalán nem engedély kérésről van szó véleménye szerint.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A téren a képviselő-testület már állított fel
emlékművet, kopjafát, és aki emlékezni szeretne az ünnepeken az az emlékezés gyertyáját,ott meggyújthatja.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kössék ki, hogy gyertyát gyújthatnak, műsort
adhatnak, de keresztet nem állíthatnak.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A válaszlevélben azt írná, hogy a település ünnepeit,
nemzeti ünnepeit és a szeretethez kapcsolódó ünnepeit az önkormányzat szeretné szervezni,
kézben tartani. Ünnepeinket pártsemlegesen szeretné idén is és a jövőben is az önkormányzat
megtartani.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Szépnek és meghatónak tartotta, amikor október 23án és halottak napján mécseseket látott kihelyezve a főtéren az emlékműnél. Ha a
magánember úgy gondolja, hogy meggyújt egy mécsest vagy elhelyez egy koszorút tegye
meg, de a politika kihagyásával.
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dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Véleménye szerint az ilyen jellegű kérdésekben
mindenképpen legyen egység.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
Az elhangzottal alapján szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település
ünnepét, a nemzeti ünnepeket és a szeretethez kapcsolódó ünnepeket saját szervezésében
rendezi meg. Ezeknél az alkalmaknál politikai pártokat és politikai szereplőket nem szeretne
felkérni, de a rendezvényeken szívesen látnak mindenkit. 2010. decemberében az
önkormányzat elhatározásából rendezett ünnepségekre mindenkit szívesen lát a politika
kihagyásával, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
270/2010. (XI.23.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a település ünnepét, a nemzeti ünnepeket és a szeretethez
kapcsolódó ünnepeket saját szervezésében rendezi meg.
Ezeknél az alkalmaknál politikai pártokat és politikai
szereplőket nem szeretne felkérni, de a rendezvényeken
szívesen látnak mindenkit. 2010. decemberében az
önkormányzat elhatározásából rendezett ünnepségeken
mindenkit szívesen lát a képviselő-testület,
de a politika kihagyásával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatni szeretné a testületet, hogy a vezető óvónő
felkereste a mai nap folyamán és kérte, hogy a gyerekeknek zártkörű mikulást és karácsonyt
szeretne tartani. Az SZOK bizottsági ülésen a karácsonyi ünnepségről határozat született,
melyben a vendégeknek műsorral kedveskednének az óvodások. A vezető óvónő véleménye,
hogy 17.00 órakor már a kicsi óvodás gyerekek fáradtak lesznek és nem tartja jó ötletnek a
részvételüket az ünneplésen. A korábban hozott SZOK határozat visszavonása szükséges.
Mayerné Molnár Katalin képviselő: Mindenképpen a csomagosztás mellett döntene. Az
idősek karácsonyán nagyon kevés lenne a résztvevő. Javasolta, hogy a hölgyeknek egy doboz
kekszet, a férfiaknak egy üveg bort adjanak karácsonyra, melyet a bizottság állítana össze és
juttatna el a jogosultakhoz. Nem karácsonyi műsort, hanem csomagosztást szeretnének.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A határozati javaslat akkor az lenne, hogy az elnök
asszony kéri, hogy a képviselő-testület a 255/2010.(XI.17.) határozatát vonja vissza- mely a
70 éven felüliek megvendégeléséről szólt volna - és a 70 éven felüliek részére a csomagosztás
mellett dönt?
Mayerné Molnár Katalin képviselő: Igen, tehát mint a SZOK bizottság elnöke szeretném,
ha visszavonásra kerülne az a határozat, melyben arról szavaztak, hogy az idősek karácsonya
az óvodában ünnepség keretében legyen megtartva december 21-én 17.00 órakor.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
Szavazásra bocsátja az elhangzottak alapján a SZOK bizottság elnökének javaslatát.
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 255/2010.
(XI.17.) határozatát visszavonja - melyben arról szavaztak, hogy az idősek karácsonya az
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óvodában ünnepség keretében legyen megtartva december 21-én 17.00 órakor, - az kérem
igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
Megállapította, hogy a testület 4 igen, 1 nem szavazattal meghozta határozatát:
271/2010. (XI.23.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 255/2010. (XI.17.) határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábbi
évekhez hasonlóan csomaggal ajándékozza meg karácsony alkalmából a település 70 éven
felüli állandó lakosait, melynek összeállítása és a jogosultakhoz eljuttatása a SZOK bizottság
feladata, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
Megállapította, hogy a testület 4 igen, 1 nem szavazattal meghozta határozatát:
272/2010. (XI.23.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a korábbi évekhez hasonlóan csomaggal ajándékozza
meg karácsony alkalmából a település 70 éven felüli
lakóit, melynek összeállítása és a jogosultakhoz
eljuttatása a SZOK bizottság feladata.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mayerné Molnár Katalin képviselő: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a következő SZOK
bizottság zárt ülés megtartására 2010. november 30-án 17.00 órakor kerül sor.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Felhívta a testület figyelmét, hogy az
önkormányzati honlapon a fóromra érkeznek az észrevételek, melyekre válaszol és kéri, hogy
mások is kapcsolódjanak be a fórum nyomon követésébe és adjanak válaszokat az ott feltett
kérdésekre.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte a részvételt és további hozzászólás nem
lévén az ülést bezárta.
Kmf.

Dr. Császár Károlyné s.k.
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde s.k.
jegyző

Mayerné Molnár Katalin s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő
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