Jegyzőkönyv
Készült Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 27.
napján tartott közmeghallgatásról és az azt követő képviselő-testületi üléséről.
Testületi ülés helye:

Jelen vannak:

Felsőegerszeg, Faluház
7370 Felsőegerszeg, Fő u. 7.
Papp Magdolna polgármester, Szilágyiné Balog Szilvia alpolgármester,
Herke Csaba, Katona Józsefné, Nyisztomé Árvái Vivien képviselők,
Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető,
Sallai Lászlóné jegyzőkönyvvezető, 18 fő helyi lakos

Papp Magdolna polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes és azt megnyitotta. Mellékesen megjegyezte, hogy személy szerint neki ez az
utolsó közmeghallgatása, mert az elkövetkezendő ciklusban már nem indul a polgármesteri
posztért.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg és a költségvetési
rendelet módosításától tekintsenek el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban és szóban előterjesztett napirendi
pontokat elfogadta az alábbi sorrenddel:
1. Beszámoló Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 2019. évi munkájáról, 2019. évi
tervek ismertetése
Előadó: Papp Magdolna polgármester
2. Beszámoló a 2019. évi költségvetés időarányos teljesítéséről
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető és Papp Magdolna polgármester
3. Egyebek, lakossági hozzászólások

Napirend tárgyalása:
1. Beszámoló Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 2019. évi munkájáról,
2019. évi tervek ismertetése
Előadó: Papp Magdolna polgármester
Papp Magdolna polgármester elmondta, hogy számszaki adatokkal nem készült, arról Nagy
Lajos László pénzügyi irodavezető fog beszélni. Ő csak egy összegzést kíván megosztani a
lakossággal az önkormányzat bevételeiről és kiadásairól a legutóbbi közmeghallgatás óta.
Megkérte képviselő társait, a közmeghallgatáson megjelent felsőegerszegi lakosokat, ha
valami kérdésük, javaslatok, hozzászólásuk van, azt tegyék meg, akár menet közben is.
Felsőegerszeg Község Önkormányzatának bevétele 2019 augusztusig összesen 37,3 Millió Ft.
Ebből állami támogatás 19,1 Millió Ft. A helyi adókból befolyt összeg 0,5 Millió Ft,

közfoglalkoztatásból pedig 6,2 Millió Ft. Maradvány összeg 16,2 Millió Ft, fejlesztési bevétel
pedig 0,8 Millió Ft, mely a külterületi utak pályázat közös traktorára vonatkozik.
Felsőegerszeg Község Önkormányzatának kiadása a fent nevezett időszakban összesen 17,9
Millió Ft. Ebből a személyi kiadások 8,4 Millió Ft, a dologi kiadások pedig 5,4 Millió Ft.
Segélyekre 0,6 Millió Ft-ot adott ki az önkormányzat. Egyéb kiadás pedig a lakossági ivóvíz
támogatás volt 2,7 Millió Ft, valamint 0,5 Millió Ft melyet az önkormányzat megelőlegezett a
Dunántúli Regionális Vízmű részére.
Egy áthúzódó kiadás is volt az elmúlt időszakban, melynek összege 0,2 Millió Ft. Ezt az
összeget közművelődésre és bútorokra költötték a könyvtáruk fejlesztése érdekében. Start
munka programban elköltött összeg 0,4 Millió Ft, melyet önjáró és damilos fűnyíróra
költöttek. Külterületi utak fejlesztésére 1,1 Millió Ft, melyből az újonnan megvásárolt
traktorhoz szereztek be alkatrészeket. Az önkormányzat rendezvénysátrat is vásárolt TOP 5.3.1-16-BA2-2017-00002 „ A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében” pályázat
keretében.
A közfoglalkoztatás eddig 6,2 Millió Ft bevétel és 6,7 Millió Ft kiadás volt, ebből 5,6 Millió
Ft bérezésre ment, amely átlagosan 7 fő havonta.
Tervezett kiadás közvilágításra 630.000 Ft.
Felsőegerszeg Község Önkormányzata a lakossági hulladékszállítás költségét átvállalja.
Mozgókönyvtárra 1,8 Millió Ft a bevétel, ezt az önkormányzat el is költi többek között a
könyvtáros tiszteletdíjára, könyvekre, könyvtári bútorokra.
Szociális tűzifa 800.000 Ft értékben, melynek mennyisége 35 m3. Ennek kiosztása már az új
képviselő-testület dolga lesz.
A költségvetési tervek közt szerepel még a helyi templom felújításának folytatásához
1.750.000 Ft, valamint a templom megóvására szolgáló vízelvezetés 1.000.000 Ft. értékben.
Továbbá 750.000 Ft lakástámogatásokra.

Az elmúlt közmeghallgatáson a lakosság részéről az fogalmazódott meg, hogy minél több
pályázatot adjanak be. Ezt megfogadták. Volt kulturális pályázat, kompetencia pályázat, amik
sikeresek voltak.
Másik két pályázat is volt, amely az utakra vonatkozott. A belterületi utak felújítására és még
a szennyvíz elvezetéséből származó baloldali nyomsáv eltüntetése. Próbálkoznak továbbra is,
mert lesz még pályázati lehetőség. Két lehetőség még a szőlőhegyi út rendbetétele és a
közösségi ház rekonstrukciója, de keret már nincs, csak akkor jutnának pénzhez, ha valaki
visszalépne. Ez utóbbi lehetőségben még reménykedhetnek október 16.-ig, hátha valaki
visszaadja.
A Felsőegerszeg, Fő út 4. szám alatti ingatlanon is folynak a befejező munkálatok.
Meghiúsult ingatlanvásárlásból maradt pénz a további felújításra. Az önkormányzatnak
szándékában állt megvásárolni a Fő út 15. szám alatti ingatlant, de a vásárlás meghiúsult, mert
nagyon sokba került volna az állagmegóvás.
Felsőegerszeg, Fő út 24. lebontásra került. A helyén új családi ház épült. Az önkonnányzat
örömmel veszi, hogy a fiatalok házat építenek, felújítanak házakat a faluban és családot
alapítanak ott.
Felsőegerszeg, Fő út 17. szám alatt is fiatal család újította fel az ingatlant, ahogy a Fő út 16.
szám alatti ingatlant is. A Fő út 6. szám alatti ingatlannál biztonságosan megoldották az
állagmegóvást és még tovább újítják. Ezért gondolta úgy az önkormányzat, hogy a Fő út 4.
szám alatti ingatlant is felújítja, így megszépülne és megújulna a falu azon része.
Felsőegerszeg, Fő út 42. szám alatti ingatlant az önkormányzat szinten tartja, de egy
rendezetlen helyzet miatt intézkedésre vár. A szomszéd területre került a tűzcsap és

vízelvezetés, pedig a Fő út 42-es számhoz tartoznak. Be került területen belül. Ennek
tisztázása folyamatban van.
A Fő út 4. szám alatti ingatlan sorsát már az új testületre bízza. A felújítása folyamatban van,
birtokhatára rendben van.
Több ingatlan is van még gazdátlanul a településen. Az önkormányzat célja segíteni,
támogatni a fiatalokat, hogy új fiatal családok legyenek Felsőegerszegen, szépüljön és
stabilizálódjon a település. Remélik, hogy az új testület is ezt a célt fogja követni és így segíti,
ösztönzi tovább a helyi fiatalokat. Szeretnék, hogy feljebb menjenek az ingatlan árak, emiatt
is próbálják támogatni a fiatalokat a letelepedésre. Úgy gondolják, hogy elsősorban
Felsőegerszegi kötődésüeket kell visszacsalogatni, hogy itt telepedjenek le. így meg tudnák
állítani az elöregedést és a talapülés lélekszámának csökkenését.
2012 óta fontos és meghatározó tényező Felsőegerszeg életében, hogy megszűnt a sertéstelep
és a téglagyár. Az önkormányzat sajnos tehetetlen ebben az ügyben. Sajnálatos, hogy mennyi
munkahely szűnt meg. Az ipari parknál sincsenek munkalehetőségek a felsőegerszegi lakosok
számára. Felsőegerszeg Község Önkormányzata úgy érzi, hogy ők ebben az ügyben nem
tudnak nagyobb lépést tenni, egy város húzóerejére lenne szükségük és remélik, Sásd Város
Önkormányzata segítségükre lesz és újra lesznek munkahelyek Felsőegerszegen. Ha újra
lennének munkahelyek, nem telepednének le máshol a helyi fiatalok, nem hagynák el a
községet. Itt építkeznének és alapítanának családot.
Másik tényező, hogy közel vannak egy városhoz, egy járásszékhelyhez, de egy nagy
problémájuk így sincs megoldva. Kérték, hogy legyen labor Sásdon. A bejutás Dombóvárra
nem egyszerű számukra és megterhelő amikor csak egy vérvételről van szó.
A bekötőút Felsőegerszegre 1975-ben épült. Azóta nagyon sokat romlott az állapota. A
közlekedés így nagyon rossz azon az útszakaszon. Lehetőség szerint pályáznak a rossz
minőségű közút javítására. Varga polgármesterével közösen próbálkoztak már, mert egyedül
Felsőegerszeg Önkormányzata nem tud lobbizni. A további próbálkozás már az új testület
feladata lesz.
A 2019-es évben is tudták biztosítani a gyerekeknek az óvodakezdési támogatást, a
beiskolázási támogatást, a bejáró tanulóknak a közlekedési támogatást, a különböző szociális
juttatásokat, a különböző egészségügyi juttatásokat és tudtak adni egyéb szociális támogatást
is.

2019-re vonatkozóan adva vannak olyan feladatok amit meg kell oldani. LEADER-es
pályázat keretén belül a templom körüli probléma, a másik nagy probléma pedig a téglagyári
lakosok balesetmentes bejutása a sásdi benzinkútig. Elmondta, hogy a kerékpárút nem jön
létre, ezért az összekötő járdába gondolkodtak. Ez az egy verzió maradt, amiről beszélt a sásdi
polgármester asszonnyal. Volt egy olyan verzió, hogy az Ipari Parktól lenne egy járda a Pecz
malomig. De ez nem megoldható, mert nem fog arra járni senki, ezt feleslegesnek gondolja.
Az a lényeg, hogy a vargai és felsőegerszegi lakosok a benzinkútig biztonságban elérjenek.
Tennivaló lesz bőven 2019-ben is. Középületeink állaga is a folyamatos használattól és az
időjárástól nem javul, van mit csináltatni. Amire lesz pályázati lehetőség és nyer a pályázat,
akkor meg tudják oldani. Ezen felül vannak még helyreállítható és helyreállítandó épületek is.
Minden pályázatot megpályáznak, amire lehet.

A cél továbbra is az, hogy élhető és jó lakhely maradjon Felsőegerszeg. Földrajzi adottságai
és nagyobb településekhez való távolságuk jó. Ezeket az előnyöket ki kell élvezni. Amit nem
látnak előnyként, az a munkahelyek hiánya. A lakosságnak el kell járni dolgozni.
Papp Magdolna polgármester tájékoztatta a lakosságot, hogy szeptember 30.-án 10:00-kor
jöjjenek Felsőegerszeg Község hivatali fogadótermébe, mert kifizetés lesz. A szociális
költségvetésből módúkban áll családonként hozzájárulni téli tűzifa vásárlásukhoz és
gyermekeik őszi-téli ruházkodásához. A kifizetésre mindenki megjelenésére számítanak.
Papp Magdolna polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
javaslata, kiegészíteni valója az elmondottakkal kapcsolatban.
Mivel észrevétel javaslat nem volt, kérte, hogy aki Felsőegerszeg Község Önkormányzatának
2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének
68/2019. (IX.27.) KTH. számú
határozata
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 2019. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja .
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Magdolna polgármester
Papp Magdolna polgármester kérte, hogy aki Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 2019
évi terveiről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének
69/2019. (IX.27.) KTH. számú
határozata
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 2019. évi terveiről
szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Magdolna polgármester

2. Beszámoló a 2019. évi költségvetés időarányos teljesítéséről
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető és Papp Magdolna polgármester
írásbeli előterjesztés a költségvetési beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Papp Magdolna polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt,
tájékoztassa a lakosságot a 2019. évi költségvetés időarányos teljesítéséről.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy a
Polgármester Asszony elmondott mindent az ez évi költségvetésről már csak számszerűsítésre
vár. Részletesen ismertette a napirendi ponttal kapcsolatos írásbeli előterjesztést.
Papp Magdolna polgármester megköszönte a beszámolót és megkérdezte a jelenlévő
lakosokat, képviselőtársait, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk a napirenddel kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így kérte, hogy aki Felsőegerszeg Község
Önkormányzatának 2019. évi költségvetés időarányos teljesítéséről szóló beszámolót
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének
70/2019. ÍXI.2D KTH. számú
határozata
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Felsőegerszeg
Község
Önkormányzatának
2019
évi
költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Magdolna polgármester

Papp Magdolna polgármester javasolta, hogy 500.000Ft-ot különítsenek el árkok tisztítására
és árok kiépítésére. Pontosabban a téglagyári övárok kitisztítására, valamint a felsőegerszegi és
vargai vízelvezető árkok kitisztítására.
Papp Magdolna polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
javaslata, kiegészítenivalója az elmondottakkal kapcsolatban.
Mivel észrevétel javaslat nem volt, kérte, hogy aki Felsőegerszeg Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetés módosítását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.
Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta.

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének
71/2019. ÍIX.27.) KTH. számú
határozata
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Felsőegerszeg Község Önkormányzatának 2019. évi
költségvetésében 500.000Ft-ot elkülönít árkok tisztítására és
kiépítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Papp Magdolna polgármester

Papp Magdolna polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a tél és a rossz idő
beállta előtt egy bizonyos összeget különítsenek el az utak apróbb javításaira.
Herke Csaba képviselő elmondta, hogy már különítettek el erre.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy 1 Millió Ft-ot különítettek el erre
kátyúzás címén.
Papp Magdolna elmondta, hogy akkor így rendben lesz és a munkálatokat meg kell csinálni a
rossz idő beállta előtt, különben az utak járhatatlanok lesznek.

3. Egyebek, lakossági hozzászólások
Papp Magdolna polgármester felkérte a lakosságot, hogy tegyék fel kérdéseiket.
Herke János helyi lakos elmondta, hogy véleménye szerint nem lehet közlekedni a közúton,
nem tud bejárni a busz.
Papp Magdolna polgármester elmondta, hogy kormányprogram van az utak felújítására.
Sohonyai Gergely helyi lakos elmondta, hogy ő sokat jár gyalog a felsőegerszegi bekötőúton
és nagy esőzések idején a nagy lyukakban ki is törhetné a lábát, akár egy autónak is kitörhetne
a tengelye.
Papp Magdolna polgármester elmondta, hogy panaszaikkal keményebb fellépésre van
szükség. Akár fényképekre, bizonyítékokra.
Varga Szabolcs helyi lakos elmondta, hogy véleménye szerint ott hamarosan baleset lesz az
utak állapota miatt.
Szilágyi Viktor helyi lakos elmondta, hogy már halálos balesetek is voltak az említett
útszakaszon.
Sánta György helyi lakos megkérdezte miért nem volt szó az ő házáról az ingatlanok
felújításánál. Az ő háza is rossz állapotban van.

Papp Magdolna polgármester elmondta Sánta György helyi lakosnak, hogy ő is fordíthatna a
házára. Az ö felelőssége a háza. Támogatást is lehet kérni. Úgy látja György esetében, hogy
amíg magán nem akar segíteni, nincs mihez hozzá segítsenek.
Papp Magdolna polgármester elmondta továbbá, hogy az út állapotával kapcsolatban még
annyit fűzne hozzá, hogy 1912 óta ezen az útszakaszon 24 ember lelte halálát.
Herke János helyi lakos érdeklődött a helyi járdák felújításáról.
Papp Magdolna polgármester elmondta, hogy van és lesz is járdák, belterületi utak
felújítására. Az ezzel kapcsolatos lehetőséget átadják az új testületnek.
Herke János helyi lakos megkérdezte hogy merték megszűntetni Sásdon városában ABC
élelmiszer boltot? Ott nem volt lépcső.A mozgáskorlátozottak a Gellner boltba nem tudnak
bejutni.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy csak a közszolgáltatást ellátó intézményekhez
kötelező a mozgáskorlátozott feljáró, a vállakózásokhoz nincs ilyen előírás. Az ABC
megszűntetése a vállakozó döntése volt, nincs rá az önkormányzatnak ráhatása.
Torma Györgyné helyi lakos megkérdezte, hogy vásárcsarnok épül-e Sásdon?
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy piaccsarnok fog épülni Sásdon annak érdekében ,
hogy az árusok normálisabb körülmények közé kerüljenek.
Sohonyai Gergely helyi lakos hozzá fűzte, hogy fedett piaccsarnok kéne.
Koszorús Tímea aljegyző megválaszolta, hogy az lesz.
Sohonyai Gergely helyi lakos elmondta, hogy sajnálja, hogy a községben nem akar senki
boltot létesíteni.
Papp Magdolna polgármester elmondta, hogy mozgóbolt van. Igaz, nagyon drága. Jó ötlet
lenne egy sásdi vállalkozótól, ha saját árukészletéből mozgóboltként is ellátná a környező
településeket.
Varga Szabolcs helyi lakos azt mondta, hogy szerinte ez a megoldás is nagyon sokba kerülne
nekik, mert az áruk árába építené be az üzemanyagköltséget és az árus fizetését a vállalkozó.
Papp Magdolna polgármester elmondta, hogy szerinte a felsőegerszegi lakosok úgyis
bemennek Sásdra az olcsóbb termékekért.
Papp Magdolna polgármester megkérdezte a lakosságot, hogy van-e még valakinek egyéb
kérdése, hozzászólása?
Varga Szabolcs helyi lakos érdeklődött, hogy a Fő út 9. szám alatti ingatlanon kívül még
melyik ingatlanokba jöhetnének fiatalok?
Papp Magdolna polgármester elmondta, hogy még a Fő út 12. és 13. szám alatti ingatlanok, a
Fő út 44-es szám, valamint a vele szemben lévő akácos terület, ahol még további két telket ki
lehetne alakítani. A hátsó kis utcában pedig még ezeken kívül 4 telket ki lehetne alakítani.A

Fő út 49. szám területe szintén szabad egy megosztott terület a volt iskolánál. Összesen 10-12
ingatlant még ki lehetne alakítani.
Papp Magdolna polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele.
Elmondta, hogy a Téglagyárnál a 66-os út szélén az árkot meg kell csináltatni. Téglagyár és
Sásd között is járdákat ki lehet alakítani. Adva van a terület. A járdákat elvárják Sásd
önkormányzatától. Fel vannak készülve a munkára. Sásd támogatását kérik. Nagyon
egyszerűen megvalósítható, nem kellene a főút mellett gyalogolni. Kivitelezése az új testület
feladata lesz.
Vető Gizella helyi lakos elmondta, hogy szerinte a téglagyártól jövő autókat meg kéne
fékezni.
Herke Csaba képviselő elmondta, hogy már kihívtak a megfelelő hatóságot az útszakasz
vizsgálatára, akik elmondták, hogy a statisztika alapján az említett útszakasz nem
balesetveszélyes. Esetleg sebességmérést kérni lehet az adott helyre.
Papp Magdolna polgármester elmondta, hogy az említett útszakasz kereszteződéséhez
fekvőrendőrt vagy állandó radart kér. Erre a Közlekedésfelügyelet ügyintézője megkérdezte
tőle, hogy azt akarja elérni, hogy közutálat tárgya legyen? így az ügy annyiban is maradt.
Varga Szabolcs helyi lakos elmondta, hogy szerinte jó megoldás lenne egy lekanyarodó sáv
Felsőegerszeg felé.
Szilágyi Viktor helyi lakos szintén elmondta, hogy jó megoldás lett volna egy besoroló sáv
mikor az út épült.
Papp Magdolna polgármester elmondta, hogy ő ezt a megoldást már annak idején is hiába
kérte mikor az út épült.
Papp Magdolna polgármester megkérte a lakosságot, ha látják, hogy valaki szemetel, azt
szólítsák fel, hogy ne dobálja szét a szemetét a közterületen. Felsőegerszeg kaszálás után
borzalmas a látvány a sok szeméttől az út szélén. A közmunkások nem azért vannak, hogy a
szemetet szedjék.
Valamint tájékoztatta a lakosságot, hogy másnap, 2019. szeptember 28.-án tartják
Felsőegerszegen az utcák főzőversenyét, melyre minden lakost szeretettel vár. Felsorolta az
induló csapatokat és, hogy ki mit fog főzni. A nap végére pedig közös vacsorára és
mulatozásra invitálja a lakosságot.
Ismételten felhívta a lakosság figyelmét a már említett tűzifa és ruházkodási támogatások
osztására. Minden háztartás 25.000Ft-ot téli tüzelő vásárlásra kap, valamint 20.000Ft-ot
ruházkodásra gyermekenként.
Októberben a nyugdíjasok is fognak kapni önkormányzati szociális támogatást.
Elmondta, hogy október 19.-én tartják a nyugdíjasok napját, melyet egybe kötnek az
elszármazottak találkozójával. A rendezvényre a település teljes lakosságát meghívja.
Kiállítással készülnek régi tárgyakkal, viseletekkel. Aki esetleg még tud, az hozzon, hogy
bővíthessék a kiállítást. A nap végén sztárvendég is lesz, valamint bográcsozás és fánk sütés.
Ezt a rendezvényt már az új polgármesterrel közösen fogják lebonyolítani.
Szilágyiné Balog Szilvia alpolgármester megköszönte Papp Magdolna polgármester
munkáját a Képviselő-testület és a lakosság nevében. Virágcsokrot és ajándékot adtak neki át.

A Képviselő-testület női tagjai pedig süteménnyel és itallal készültek, melyből mindenkit
megvendégeltek aki részt vett a közmeghallgatáson.
Papp Magdolna polgármester megköszönte a kedves gesztust és szintén megköszönte ő is a
testület és a lakosság munkáját. Elmondta, hogy 50 év közszolgálat után most pihenni
szeretne és magával foglalkozni. Elfáradt. Azokat a dolgokat amiket polgármesterként nem
tehetett meg, azokat most megpróbálja Papp Magdolna ként megvalósítani. Dolgozni fog ez
után is csak egy másik síkon.
Mivel a lakosság részéről további közérdekű kérdés, észrevétel, javaslat nem merült fel Papp
Magdolna polgármester megköszönte a megjelenést a lakosság részéről és a közmeghallgatást,
valamint a nyílt testületi ülést bezárta
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