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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 

 
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
Készült: a Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság 2010. november 24-én 15 órakor 
 megtartott ülésérıl. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak:  Csertı István elnök 
 Kovács Zsuzsanna és 

 Rékasiné Dr. Oláh Gizella bizottsági tagok 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Nyerges Zoltán képviselı 
 
Csertı István VGB elnök 
Köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az bizottság 
határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból 3 fı jelen van. Tóth Mátyás elızetesen 
bejelentette távolmaradását, Mucsi László bizottsági tag pedig késıbb érkezik az ülésre. A 
polgármester úr javaslatára a kiküldött meghívóban szereplı napirend mellé egy újabb 
napirend felvételét javasolta, amely a Halasi-Béke utcai útkeresztezıdés átépítésével 
kapcsolatos, ennek elıterjesztıje a polgármester úr lenne. Ehhez a térképes anyagot meg is 
kaptuk, a tájékoztatóhoz ez is  szükséges lesz. Javasolta egyebek napirendi pont felvételét is. 
 
A VGB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 

 
N A P I R E N D 

1. A Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság lehetıségei, céljai, feladatai a szanki 
munkavállalók foglalkoztatásának és vállalkozásainak fejlesztése érdekében. 
Munkaterv elıkészítı brain storming. 

            Elıadó: Csertı István VGB elnök 
2. Tájékoztató a Halasi-Béke utcai keresztezıdés átépítésérıl 

Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
3. Egyéb kérdések 

 
N A P I R E N D 

1. A Vállalkozásfejlesztési és Gazdasági Bizottság lehetıségei, céljai, feladatai a szanki 
munkavállalók foglalkoztatásának és vállalkozásainak fejlesztése érdekében. 
Munkaterv elıkészítı brain storming. 

            Elıadó: Csertı István VGB elnök 
Csertı István VGB elnök 
Ennek  a napirendi pontnak a keretében a mi bizottságunk feladatait határoznánk meg, a 
célokat, a lehetıségeket egy problémamegoldó módszerrel. Lényege, hogy az elsı részben az 
ezzel kapcsolatos ötletek kerülnének elı. Lesz egy kulcskérdés, mit tehet az önkormányzat a 
vállalkozások, az ıstermelık és a  munkanélküliek érdekében. Erre kell javaslatokat 
bemondani, bírálni nem lehet egymásét. Minél több ötlet győlik össze, annál könnyebb lesz 
megtalálni a jó megoldást. Minden ötletet felír a táblára, hogy lehessen látni is. A második 
körben jöhet a kritika, aki javasolta az meg tudja védeni, magyarázni. Itt alakul ki egy 
megoldás arra vonatkozóan, hogy mi az amit mi tehetünk. 
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Besesek Béla alpolgármester 
A munkanélküliek foglalkoztatásáról a jövı évre vonatkozóan  lehet-e már  tudni valamit, 
mert az egész foglalkoztatást át fogják alakítani. Van-e már törvény erre vonatkozóan.  
Csertı István VGB elnök 
Amit a törvény támogat vagy felülír, lehet hogy ötletként még jól jön. Ezzel most itt ne 
foglalkozzunk. Ne ragadjunk le a lehetıségeknél, engedjük el szabadon a fantáziánkat. A 
javaslatainkat a képviselıknek fogjuk átadni. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Kellene egy ember aki tájékoztatná a vállalkozókat, az ıstermelıket, a munkanélkülieket a 
törvényekrıl valamint a  lehetıségeikrıl. Hova forduljanak tanácsért.  
Csertı István VGB elnök 
Jogi, gazdasági, pénzügyi tanácsadó az önkormányzatnál. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Olyan felmérést kellene készíteni az önkormányzat részérıl, hogy a jelenleg mőködı kis- és 
középvállalkozások milyen rendszerben mőködnek, milyen kapcsolataik vannak. Az 
önkormányzat is tisztában lenne, hogyan kell egy vállalkozásnak mőködnie.   
Kapcsolat a vállalkozókkal, információ győjtés a vállalkozás mőködésével kapcsolatban.   
Csertı István VGB elnök 
A vállalkozók kapcsolatai, kapcsolat a vállalkozókkal. 
Kovács Zsuzsanna biz. tag 
A községben végzett beruházásoknál az itteni munkanélküli szakembereket kellene 
foglalkoztatni. Helyi beruházásoknál helyi szakemberek alkalmazása. 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz.tag 
Örül annak a lehetıségnek, hogy ebben a bizottságban részt vehet. Az olajos úton közlekedve 
minden tavasszal látja, hogy virágzik a kökény, utána pedig kihullik a termés. A legvadabb és 
legrosszabb körülmények között él ez a növény, növényvédelme nincs, kártevıje nincs. A 
kökénytermesztés, jó lehetıség lehet ez a vállalkozók, ıstermelık és munkanélküliek 
számára. Tovább foglalkozva a kökénnyel, szedett belıle, otthon házi módszerrel lekvárt 
fızött mézzel. Olvasta, hogy ennek nagyon jó gyógyhatása van.   
Csertı István VGB elnök 
Munkaközvetítıt kellene Szankon mőködtetni, erre szükség lenne. Helyi munkaközvetítı 
iroda létrehozása.   
Varga Ferencné alpolgármester 
Vállalkozók helyzetbe hozása. A vállalkozónak segítség nyújtása, pl. pályázatírásnál. 
Pályázati segítség. 
 
Megérkezett Patkós Zsolt polgármester az ülésre. 
 
Csertı István VGB elnök 
Tájékoztatta a polgármestert a „játék menetérıl.” 
Besesek Béla alpolgármester 
Össze kellene hozni a konyhát az ıstermelıkkel. Fel kellene mérni, milyen zöldségfélékre van 
a konyhának szüksége. Konyhára szállítani a helyi termékeket. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Munkanélküliek szakképzettség szerinti felmérése. Milyen irányban van túlképzettség illetve 
milyen szakemberbıl, szakmából van hiány. 
Kovács Zsuzsanna biz. tag 
Nemcsak a regisztrált munkanélküliek, hanem a ténylegesen munkanélküliek felmérése, akik 
szeretnének is dolgozni. 
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Csertı István VGB elnök 
Helyi  piac a kereskedık és ıstermelık révén. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Keresni kellene az ıstermelık és a munkanélküliek kapcsolatát. A foglalkoztatottság 
lehetıségét keresni az ıstermelésben. Vállalkozásnyitás a mezıgazdaság tekintetében. 
Kereskedelem kiépítése Szankon. İstermelı, vállalkozó alkalmazzon munkanélkülit. 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag 
Régi paraszti mesterségek ismerete, ezeket felmérni, hogy mit tudnak még csinálni, ami még 
érdekes. Szakajtókészítésrıl, kosárkészítésrıl, kovácsmesterségrıl a  hagyományos dolgokból 
mit tudunk visszahozni. Mi az amit át tudnak adni a munkanélkülieknek, vagy a falu 
foglalkoztatottsága szempontjából is jelentıséggel bír.  A régi hagyományos dolgokat meg 
tudjuk jeleníteni, az idegenforgalom szempontjából is érdekes lehet. Idıs emberek régi 
mesterségek. 
Csertı István VGB elnök 
A turizmus fejlesztése a helyi piac fejlesztése érdekében. 
Varga Ferencné alpolgármester 
TÉSZ-ek való kapcsolódás. 
Patkós Zsolt polgármester 
Vállalkozók alkalmazzanak munkanélkülieket. 
Besesek Béla alpolgármester 
Ipar telepítés segítése (pálinkafızés stb.). 
Nyerges Zoltán képviselı 
Szállásolási lehetıség felmérése, szállás kialakítása. 
Kovács Zsuzsanna biz. tag 
İstermelık és vállalkozók segítése. Az önkormányzat figyelembe venné a súlyadónál pl. a 
gépek használatának szezonjellegét. Szezonjelleg figyelembevétele a mezıgazdasági gépek 
súlyadójánál.  
Csertı István VGB elnök 
Szociális földprogram. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Rendszeres tájékoztatás az érintetteknek, pl. szılıtelepítésrıl, vagy ami éppen aktuális. 
Mezıgazdasági képzés. Az ıstermelıknél a bizonytalanságot megelızendı tanácsadás. 
Falugazdász ezirányú tájékoztatása. İstermelık naprakész írásos tanácsadása, naprakész 
formában a lehetıségekrıl.  
Patkós Zsolt polgármester 
Mezıgazdasági termékek katasztere, mit és mennyit termelnek. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Melegházi kertészetek ösztönzése, segítése. 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz. tag  
Kökénytermesztéshez kapcsolandó,  az ıstermelıknek egyfajta megélhetési lehetıség is, hogy  
a kökény telepítéséhez vagy akár a feldolgozáshoz  pályázati támogatást vegyenek igénybe.  
A feldolgozásban a kapcsolat terén segítséget is tudnak nyújtani, mivel a vállalkozásuk sok 
élelmiszeripari céggel áll kapcsolatban. Helyi kökénylekvár mézzel. Régi gyümölcsfajták 
megmentése. Össze kellene győjteni  egy kertben a régi magyar gyümölcsfajtákat, meggynek, 
baracknak,  almának, szilvának a különbözı fajtáit, kuriózum is lenne és nem kerülnének 
kiveszésre ezek a fajok. Falunak ez egy érdekes arca is tudna lenni, vásárolni is tudnának 
esetleg az erre látogató turisták. Helyi gyümölcs arborétum, helyi gyümölcs génbank. 
Csertı István VGB elnök 
CKÖ foglalkoztatási jogának érvényesítése. 
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Varga Ferencné alpolgármester 
Bodzatelepítés. 
Besesek Béla alpolgármester 
Kamilla telepítés. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Alkalmi munkáscsapatok szervezése Szankon. 
Kovács Zsuzsanna biz.tag 
Dőlıút fásítás és mezıvédı erdısáv.  A dőlıutak önkormányzati tulajdonban vannak, az utak 
fásítását elıtérbe kellene helyezni. 
Csertı István VGB elnök 
Egy lépés elıre, felnıttképzés program. 
Besesek Béla alpolgármester 
Rendszeres tájékoztatás a munkalehetıségekrıl. Kapcsolat a képzı és a munkaügyi 
központtal a lehetıségekrıl. 
Nyerges Zoltán képviselı 
Szanki kisvállalkozások marketingjének segítése. 
Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz.tag 
Gyógynövény termesztés.  
Nyerges Zoltán képviselı 
Kapcsolat szomszéd településekkel. Munkalehetıség. 
Kovács Zsuzsanna biz.tag 
Önkormányzat telepíthetne erdıt, ha van az önkormányzatnak területe. Munkanélkülieket 
lehet foglalkoztatni ezzel is. 20 év múlva szociális faként lehet majd osztani.  
Patkós Zsolt polgármester 
Jelenleg az önkormányzat tulajdonában nincs föld. 
Kovács Zsuzsanna biz.tag 
Nem mővelt földterületek megszerzése önkormányzati tulajdonba. 
Patkós Zsolt polgármester 
Állami tulajdonú földek önkormányzati tulajdonba kerülése. 
Csertı István VGB elnök 
Az eddig felírt ötleteket csoportosította, rendszerezte. 
 
Megjött Mucsi László bizottsági tag, így a jelenlévı tagok létszáma: 4 fı. 
 
Csertı István VGB elnök 
A csoportokat rendszerezve kérte a felírt ötletek megbeszélését tartalmuk szerint. Vállalkozók 
segítésében felírt ötleteket ki lehet-e még egészíteni vagy hogyan lehet ezeket megvalósítani.  
A vállalkozóknak kész írásos tanácsadás naprakész formában a lehetıségekrıl. Jogi pénzügyi 
tanácsadó az önkormányzatnál. Ehhez egy személy kellene az önkormányzatnál, aki 
tájékoztatást tudna nyújtani az embereknek, tanácsadást tartana. A helyieknek is tud jogi- 
pénzügyi tanácsot adni, az idejövı, beruházni is szándékozókat információval látja el.   
Vállalkozók kapcsolatai, szanki kisvállalkozások marketingje, segítés. Pályázati segítség. 
Ipartelepítés segítése. Felmérés a vállalkozókról, vállalkozói lista elkészítése.  Ezt a témát 
bizottság ne vesse el, a jövıben ezzel foglalkozzon, ezek a jövıben a bizottság által 
kirészletezésre kerülnének.  
Nyerges Zoltán képviselı 
Javasolta vállalkozói fórum összehívását. Kapcsolatépítéssel sok olyan információhoz 
hozzájuthatna  az önkormányzat, amit a késıbbiek során jól tudna alkalmazni. 
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Rékasiné Dr. Oláh Gizella biz.tag 
A következı témával már régebb óta foglalkozott. Helyi kökénylekvár. Utána nézett annak, 
hol termelnek már ilyen szaporítóanyagot, hogyan lehetne ezt megcsinálni. 
Gyógynövénytermesztéssel régen foglalkozott. Meg kell nézni, melyek ezek a növények, hol 
milyen területen teremnek, szárításuk, további elıkészítésük. A gyümölcs génbankkal és 
gyümölcs arborétummal kapcsolatosan látja, hogy sok régi jó fajta eltőnik, ez összegyőjthetı 
és bemutatható lenne. Egy helyen termelhetı is lenne, kapcsolható lenne egyéb helyi anyag 
árusítással.  
Mucsi László  biz.tag 
Vadnövény a galagonya, a legrosszabb földön is megél. Kitiltották a nemzeti parkból. 
Virágját is szedik és szárítják, illetve a gyümölcsét, magját hasznosítják. Nem igényes 
növény. 
Csertı István VGB elnök 
Az elhangzott javaslatok alapján a bizottság foglalkozzon ezzel a témával, ajánljuk ki a 
termelıknek, nézzük meg a piacát, készítsünk ismertetıt és jelentessük meg. Fórumon, 
újságban meg lehetne jelentetni.   
Kökénylekvár mézzel, kökény honosítás. Bodza telepítés. Gyógynövény termesztés, helyi 
gyümölcs génbank helyi, gyümölcs arborétum. Helyi pálinkafızés, galagonya. 
Patkós Zsolt polgármester 
Javasolta ennek a témának a tárgyalásánál a falugazdász meghívását. Gyógynövény 
termesztéssel kapcsolatosan korábban már beszélt vele.  
Mucsi László biz.tag 
A bodzatelepítésnek is szigorú szabályai vannak, tudni kell, hol érdemes termelni.  
Csertı István VGB elnök 
A következı témánál a lehetıségeket meg kell nézni, itt is egy személy alkalmazása 
szükséges vagy más szervezetek bevonása.  
Munkahely, munkaközvetítı. Vállalkozók alkalmazzanak munkanélkülit. Alkalmi 
munkacsapatok szervezése. İstermelı alkalmazzon munkanélkülit helyi beruházásoknál helyi 
szakemberek alkalmazása. Nemcsak a regisztrált munkanélkülieket, hanem a ténylegesen 
munkanélkülieket felmérni. Nyugdíjas munkavállalók is szóba jöhetnek. 
Patkós Zsolt polgármester 
Csak a munkaügyi központnál regisztráltakra van az önkormányzatnak rálátása, a nem 
regisztráltakra nincs. 
Kovács Zsuzsanna biz.tag 
Nyugdíjasokat is bele kellene vonni ebbe a programba, azokat akik dolgozni tudnak, akarnak 
és bírnak. Munkavállaló szándékúak bevonása. 
Csertı István VGB elnök 
Újabb témakör a képzés, ezzel is foglalkozni kellene. Kapcsolat a képzı munkaügyi 
központtal a képzési lehetıségekrıl.  
Patkós Zsolt polgármester 
Piacképes szakmákra képzést indít a munkaügyi központ. Helyi képzés vagy máshol részt 
venni képzés lehetısége.  
Mucsi László biz. tag 
Céltudatos legyen a képzés, hogy utána alkalmazni is tudják akár a vállalkozók vagy a 
munkahelyek. Mezıgazdasági szakmunkásból hiány van. 
Csertı István VGB elnök 
Munkanélküliek szakképzettség szerinti felmérése. Idıs emberek régi mesterségek. Helyi 
képzés, vagy máshol részt venni, ennek lehetıségét biztosítani. Mire képezzük felmérés. 
Mezıvédı erdısáv. Szociális földprogram. Állami tulajdonú földek önkormányzati tulajdonba 
kerülése, nem mővelt földterületek megszerzése. Ezeket is beilleszti a csoportosításba. 
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Kovács Zsuzsanna biz. tag 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat, mint foglalkoztató is kerüljön felsorolásra. 
Patkós Zsolt polgármester 
A CKÖ nem lehet foglalkoztató, csak a költségvetési szerve, tehát a polgármesteri hivatal. 
Önállóan ık nem tudnak foglalkoztatni.  Ha lenne nekik hivataluk, akkor 
foglalkoztathatnának ık is. Az egész foglalkoztatási rendszer át fog alakulni, a közfoglalkozás 
meg fog szőnni, a Munkaügyi Központon keresztül fog megvalósulni a munkanélküliek 
foglalkoztatása.   
Csertı István VGB elnök 
Érdemes lenne ıket egy ilyen hivatalhoz segíteni, mert dupla lenne a foglalkoztatási 
lehetıségük.  
Patkós Zsolt polgármester 
Kérdés, érdemes-e. A részleteket a foglalkoztatási jogszabályok megjelenése után lehet 
pontosítani. 
Csertı István VGB elnök 
Az ötletet ne vessük el.  
Mucsi László biz.tag 
A szakmai képzés összekapcsolása fontos lenne. Fokozottan kellene náluk a tanfolyamokat, 
képzéseket pályázati segítséggel beindítani, minél kisebb pénzbıl és minél eredményesebben. 
 
Összefoglalva az elhangzott javaslatokat, ötleteket a bizottság az alábbiak szerint 
csoportosította azokat: 

- Falugazdász bevonása a bizottság munkájába 

- Vállalkozás tanácsadó 
• Írásos vagy személyes tanácsadás mezıgazdasági vállalkozóknak az aktuális 

lehetıségekrıl (Naprakész jogi, pénzügyi, pályázati, szakmai, marketing 
segítség) 

• Vállalkozó lista összeállítása 
• Vállalkozók kapcsolatainak feltárása, felhasználása 
• Termelıi értékesítı szervezet alakításának lehetısége 
• Kertészkedés Szankon  
• Mezıgazdasági gépek súlyadójánál a szezonális használat figyelembevétele 

- Helyi munkaközvetítı iroda kialakítása 
• vállalkozók részére,  
• helyi beruházások részére nem helyi vállalkozó esetén 
• alkalmi munkavállalóként ıstermelı részére 
• munkanélküliek, nyugdíjasok bejelentkezése 
• alkalmi munkáscsapatok 
• nem-regisztrált munkanélküliek listája 
• cigány kisebbségi önkormányzat, mint foglalkoztató 

- Helyi piac fejlesztése 
• Mezıgazdasági termékek katasztere 
• Kereskedık - ıstermelık kapcsolatának fejlesztése  
• Turizmus fejlesztése helyi piac érdekében 
 



 8 

- Helyi termékek fejlesztése 
• Helyi gyümölcsök génbankja és arborétuma 
• Mézes kökénylekvár 
• Helyi pálinkafızı 

- Szociális földprogram 
• Gyógynövénytermesztés (bodza, kökény, galagonya) 
• Erdıtelepítés 
• Erdısávok (utak mentén mezıvédı) 
• Parlagföldek önkormányzati tulajdonba 
• Állami földek önkormányzati tulajdonba 

- Képzés  
• Kapcsolat kiépítése képzı-, és munkaügyi központokkal 

o Helyi képzés és/vagy beiskolázás 
• „Lépj egyet elıre!”  felnıttképzési program TÁMOP 2.1.1. 
• Munkanélküliek szakképzettségének felmérése 
• Helyi szaktudásigény felmérése 
• Régi helyi szaktudás feltárása  

A szomszéd települések példája  

- Vállalkozók Szankra településének segítése 
• Megújuló energia beruházások 
• Letelepedési kedvezmények 
• Befektetıbarát önkormányzat 

o Befektetés ösztönzési stratégia 
o Fejlesztési stratégia 

  
Csertı István VGB elnök 
A fenti csoportosításnak megfelelıen a következı alkalomra össze fog állítani egy munkaterv 
javaslatot, amely nem idırendes lesz, tartalmilag átgondolva az egészet a megvalósítás 
területén.  Mindenki el tudja dönteni, miben tud majd segíteni, mit tudna felvállalni. Továbbra 
is lehet újabb ötleteket javasolni. 
 
N A P I R E N D 
2. Tájékoztató a Halasi-Béke utcai keresztezıdés átépítésérıl 
    Elıadó: Patkós Zsolt polgármester 
 
Csertı István VGB elnök 
Felkérte Patkós Zsolt polgármester urat a napirend elıterjesztésére. 
Patkós Zsolt polgármester 
A kiküldött tervezıi rajz jelentıs változásokat tartalmaz a csomóponti részben. A csomópont 
járhatóságát az építkezésnél megkérdıjelezte, a felmerült problémákat nem sikerült rendezni, 
ezért több egyeztetés is volt. Az alpolgármester vezetésével is történt egyeztetés, amely a 
kivitelezı, a tervezı és a mőszaki ellenır jelenlétében zajlott. Továbbá volt újabb külön 
egyeztetés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselıivel. A papíron szereplı dolgok a 
valóságban nem voltak járhatóak. A Magyar Közút szükségesnek tartotta, hogy a megépült 
útkeresztezıdést geodéziai felméréssel megerısítsék. Ez megtörtént, 10-15-20 cm-es eltérések 
voltak a tervekhez képest, 5 cm-t lehet elfogadni. Újra kellett bontani az eltéréseket.  
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Az ívek kirakása folyamatban van. Magyarázta a térképen hol szerepel, hogyan tud 
megvalósulni az építkezés. Elmondta, hogy hosszú egyeztetés után a Magyar Közút elfogadta 
azt, hogy a járhatóság érdekében az eredeti tervek módosításra kerüljenek. Több dolgot is 
elıírt, ezeket megemlítette. Ilyen pl., hogy minden ívhez 1,5m széles sárrázók kerüljenek 
beépítésre, gyalogos terelı korlát építése kötelezı. A 2,5 m helyett 1,75 m-es szigetek lettek 
beépítve. Jelentısen nıni fog a járható útfelület, amely lehetıvé teszi a biztonságos 
közlekedést. Ez a módosítás külön egyeztetési és bejelentési kötelezettséget jelent, méret és 
mennyiség számítást mellé kell tenni, amely a költségek növekedését igazolja. A beépített 
szigetek területe csökkent, a burkolt gyalogjárdák mennyiségi területe nı. A másik rajzon már 
ezek a változások is szerepelnek. A nagyobb munkagépek, kombájnok is el tudnak majd 
zökkenımentesen menni. A jövı héten már kezdik is az aszfaltozást, utána vágják fel a 
szigeteket. Az idıjárástól függıen fognak a munkálatokkal haladni. A változásról röviden 
ennyi tájékoztatást kívánt elmondani, a rajzokon a változások feltüntetésre kerültek. 
Kovács Zsuzsanna biz. tag 
Ezek a szigetek milyen magasan emelkednek.  
Patkós Zsolt polgármester 
5 cm.  
Kovács Zsuzsanna biz. tag 
A sziget kimenı oldalánál van egy tábla, a bejövınél nem kellene ilyen? 
Patkós Zsolt polgármester 
A bejövınél elıjelzı van. Magyarázta a térképen a tábla jelölését, amely érthetıvé vált a 
bizottsági tagok számára.  
Besesek Béla alpolgármester 
A gyalogátkelı csatlakozás hogyan lesz burkolva.  
Patkós Zsolt polgármester 
Térköves burkolás lesz, a meglévı járda felbontásra kerül. 
 
N A P I R E N D 
3. Egyéb kérdések 
 
Hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke 17 órakor bezárta az ülést. 
 

K. m. f. 
 
 
 

                                                                                                                      Csertı István  
                                                                                                                        VGB elnök 


