
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. december 19-én tartott 
üléséről a városi Sportcsarnokban

 

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Ambrusné Hegyesi 
Mária, Bacsó Imre, Barna Gyula, Bartis Márton, Eitler Gottfried, Farkas Zoltán, Hidi Sándor, 
Kardos László, Kincses Sándor, Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István, Török 
Sándorné, Zsadányi Sándorné önkormányzati képviselők, Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, 
Valastyánné Győri Piroska aljegyző, valamint az irodavezetők, és a napirendi pontokkal kapcsolatos 
meghívottak

Jegyzőkönyv-vezető: Gali Mária főmunkatárs

 

Macsári József polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Az év utolsó 
testületi ülését a városi Sportcsarnokban tartják, mivel az ülést követően - az eddigi évekhez 
hasonlóan - a 2005. évben kiváló tanulmányi, sport és művészeti tevékenységet végző fiatalok 
kitüntetésére kerül sor, közben a szeghalmi művészeti együttesek adnak műsort, majd később zenés, 
szórakoztató műsorra kerül sor.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 17 önkormányzati képviselő jelen 
van, és az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a napirendeket a meghívón szereplő sorrend szerint 
tárgyalják. A napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag 
egyetértettek, egyéb napirend felvételére nem hangzott el javaslat.

 

1.        sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 



Macsári József polgármester: A jelentéshez szóbeli kiegészítése nincs. Együttes bizottsági ülésen 
véleményezték bizottságok a jelentést, melyet elfogadásra ajánlottak Képviselő-testületnek. 
(Bizottsági állásfoglalások a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Kéri a napirenddel kapcsolatos 
hozzászólásokat.

Mivel hozzászólás nem volt, javasolja a jelentést elfogadni, amelyet szavazásra terjeszt elő.

Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

141/2005. (XII. 19.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

 

2/1. sz. napirend: Rendeletmódosítás az ivóvíz-ellátási és szennyvíz elvezetési szolgáltatási díjakról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti Hideg András és Homoki Károly urat, akik a 
Békés Megyei Vízművek Rt. részéről megjelentek a napirend kapcsán. Ismerteti a rendelet-
tervezetben foglaltakat, a víz- és csatornadíjat. 2003-ban elkezdődte az Önkormányzat a 
szennyvízcsatorna hálózat építését, amely ez év november 30-án befejeződött, és ezáltal a beruházás 
100 %-ban biztosítja lakosság számára a szennyvízcsatornára való rákötést. Az előterjesztés azt 
tartalmazza, hogy hogyan változnak a II. kategória díjtételei a III. sz. kategóriából való áttérés 
miatt. Ez 10 %-os díjcsökkenést eredményez a csatornadíjnál, a rendelet-tervezet ezt tartalmazza. 
Bizottságok véleményezték a rendelet-tervezetet és javasolták elfogadásra Képviselő-testület felé. 
Kéri képviselőtársait, hogy mondják el kérdéseiket, észrevételeiket az előterjesztéssel kapcsolatban.

 

Török Sándorné testületi tag: A csatornaszolgáltatási díjnál csupán 5 %-os csökkenést lát. Kérdése 
arra vonatkozik, hogy az előterjesztésben miért 10 %-os csökkenés szerepel az előző kategória 
díjtételéhez viszonyítva.

 

Farkas Zoltán testületi tag: Örvendetesnek tartja, hogy a csatornaszolgáltatásnál a kedvező rákötési 
arány miatt a II. kategória szerinti csatornadíjat kell a lakosságnak fizetni.



 A város nagy mértékű beruházást valósított meg, és lehetővé tette a szennyvíz csatornahálózatra 
való rákötést mindenki számára.

Mikor lehet hasonló díjcsökkentést elérni a vízdíj esetében, hiszen magas a vízdíj mértéke a 
városban, ilyen magas díj nincs a környező településeken. Várható-e itt is kedvező változás?

 

Hideg András Békés Megyei Vízművek Rt.vezérigazgatója: Az első kérdésre válaszolva elmondja, 
hogy a díj mértékének megállapításánál a 4,5 % nagysága helytálló. A 10 %-os csökkenést azzal 
lehet magyarázni, hogy az alapdíj „be lett fagyasztva,” a lineáris díj mértéke emelkedett. A 
csatornadíj összefüggésben van a vízdíjjal, és részletesen elmondja a számítást egy 
átlagfogyasztásra 6 m3/hó-ra vonatkozóan. Mindenképpen helytálló, hogy 2006-tól a 
csatornaszolgáltatási díj mértéke 10 %-kal csökken, mivel a kedvező rákötési arány miatt a II. 
kategória díjtételei lépnek életbe.

Másik kérdésre válasza az, hogy a vízdíjnál addig nem várható nagy változás, amíg a jelenlegi 
rendszer szerint működik a város ivóvíz ellátása. Változás lenne abban az esetben, ha a dél-békési 
regionális ivóvízhálózatról biztosítaná ivóvízellátását a város. Az, hogy csökkenne-e, vagy sem a 
díj, azt előre nem lehet tudni, mindez részletes számításokat indokolna.

 

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület korábban döntött abban, hogy csatlakozik az 
ivóvízminőség javító programhoz, és reméli ennek az lesz az eredménye, hogy az ivóvíz díja is 
kedvezőbben fog alakulni.

Megköszöni a fenti hozzászólásokat, és a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – 2 tartózkodással – 
az alábbi rendeletet alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2005.(XII. 20.) sz. rendelete

 

az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló módosított 18/2003.(XII.16.) sz. rendelet módosításáról.

 

1. §
 

A rendelet 2. § (1) bekezdésének b.) és c.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 



b.)Fogyasztás mennyiségétől függő hatósági víz- és szennyvízdíjak:

c.)Szippantott szennyvízkezelési és tisztítási (fogadási) díja, amely a mindenkor érvényes 
csatornadíj másfélszerese:

2. §
 

A rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

2/2. sz. napirend: Rendeletmódosítás a képviselők, és bizottsági tagok tiszteletdíjának 
megállapításáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A rendelet-tervezet a települési képviselők, bizottsági tagok 
tiszteletdíjának módosítását tartalmazza, amely 2006. évre vonatkozik. Bizottságok javasolták, hogy 
Képviselő-testület a tervezet szerint alkossa meg a rendeletet. Kéri képviselőtársaitól, hogy van-e 
kérdés, észrevétel.

Mivel hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – 1 tartózkodással – a 
következő rendeletet alkotta:

 
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2005.(XII. 20.) sz. rendelete

 

a települési képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló, többszörösen módosított 4/1996.
(II.26.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról.

 



1. §
 

A rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(2) A tiszteletdíj mértéke:

 

a.) A Bizottság elnöke részére: 60.000.- Ft.

b.) A Bizottság képviselő tagjai részére: 48.000.- Ft.

c.) A Bizottság nem képviselő tagjai részére: 26.000.- Ft.

 

2. §
 

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

2/3. sz. napirend: Rendeletmódosítás a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A rendelet módosításával kapcsolatos tervezetet a bizottságok 
véleményezték. A bizottsági ülésen tájékoztatásként közölte, hogy a KÖRÖS VOLÁN Rt.-vel még 
jelenleg is tárgyalások folynak a menetjegy és tanuló, nyugdíjas bérletek árának végleges 
megállapításával kapcsolatban. E tárgyalások eredményeként elmondhatja, hogy sikerült 
megegyezésre jutni abban, hogy 105,- Ft helyett 102,- Ft lett a helyi járatú autóbuszon fizetendő 
menetjegy ára, és a 680,- Ft-tal szemben 670,- Ft lett a tanuló és nyugdíjas bérletek ára.

Említést érdemel, hogy hosszú évek óta jó a kapcsolat az Önkormányzat és a KÖRÖS VOLÁN 
között, bármilyen kérdésről van is szó. Az Újtelepről történő iskolajáratos autóbusz is jól működik, 
mindenki megelégedésére szolgál, kifogás nem merült fel. Az Rt.-vel kötött szerződés 
mindenképpen hasznos az Önkormányzat számára is, és itt megjegyzi, hogy az elkészült 
autóbuszvárók költségének egy részét a KÖRÖS VOLÁN vállalta.

Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos hozzászólásokat.

Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja a rendelet módosítását. Szavazás 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi rendeletet alkotta:

 



SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2005.(XII. 20.) sz. rendelete

 

a helyi járatú autóbuszok viteldíjának megállapításáról szóló többszörösen módosított 13/1998. 
(XII.22.)rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

 

1. §
 

A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

Szeghalom Város helyi járatú autóbuszain fizetendő díjak:

(1)   A helyi járatú autóbuszon fizetendő menetjegy ára: 102,- Ft/db, (régi: 100,- Ft/db)

(2)   Az összvonalas bérlet ára: 2.500,- Ft./db/hó ( régi:2.380.- Ft/db/hó)

(3)   A tanuló és nyugdíjas bérlet ára: 670,- Ft/db/hó (régi: 650,- Ft/db/hó)

(4)   Az 1-3 bekezdésben meghatározott díjak a 15 %-os ÁFA-t is tartalmazzák.

 

2. §
 

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

2/4. sz. napirend: A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A rendelet módosítására azért került sor, mivel az őstermelők 
kérelmezték, hogy Önkormányzat engedélyezze számukra az árusítást. A rendelet-tervezet 
tartalmazza, hogy kinek adható engedély, és hol vannak kijelölve elárusító helyek, illetve hol nem 
engedélyezett az árusítás. Az árusításokkal kapcsolatban több igény és kérdés felvetődött, a 
rendelet-tervezet e szerint lett kidolgozva. Bizottságok véleményezték az előterjesztést, és 
egyetértettek az abban foglaltakkal. 



Kéri képviselőtársainak hozzászólását rendelet módosításával kapcsolatban.

 

Ambrusné Hegyesi Mária testületi tag: Egyetért a közterület használat engedélyezésére vonatkozó 
rendelet-tervezettel, azonban módosító indítványa szerint a 6-12 óráig történő árusítás helyett 16 
óráig legyen engedélyezve az árusítás. Megítélése szerint erre igény van, a délelőtti idő kevésnek 
bizonyul.

 

Mester Csaba testületi tag: A javaslathoz csatlakozik annyiban, hogy az árusítást 6-17 óráig 
engedélyezzék a kijelölt területen.

 

Macsári József polgármester: A módosító javaslatot szavazásra bocsátja, amelynek 
eredményeképpen megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 4 ellenszavazattal a módosító 
indítvánnyal egyetértett.

Ezt követően az így módosított rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra, amelynek alapján 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:

 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2005. (XII. 20.) sz. rendelete

 

a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló többszörösen módosított 
15/1994.(X.17.) sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról

 

1. §
 

A rendelet 6. §-a az alábbi 7.) bekezdéssel egészül ki:

 

7.) Idény jellegű zöldség, gyümölcs, és virág árusítása a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint adható 
engedély.

 



2. §
 

A rendelet az alábbi 2. sz. melléklettel egészül ki:

 

Őstermelői (kistermelői) árusító helyek és azok szabályai
 

1., Kijelölt elárusító helyek:

a.)    Nádasdy utca és Bocskai utca sarkán fekvő, 154 m2-es lebetonozott

rész.

b.)    Az őstermelő saját tulajdonában (használatában) lévő ingatlan előtti rész, amennyiben a 
rendeletben foglalt egyéb előírásoknak megfelel, kivéve a c.) pontban felsorolt utcákat.

c.)    Tildy utca, Nagy M. utca, Dózsa Gy. utca, Fáy utca, Semmelweis utca, Ady E. utca (Berettyó 
híd és Tildy utca közötti része), Kossuth utca (Tildy utca és Hunyadi utca közötti része), Kossuth 
tér, Szabadság tér.

2., Az elárusító helyeken csak őstermelő által termelt zöldség, gyümölcs és virág árusítható.

3., A kijelölt területen hétfő-szombat 6.00-17.00-óráig lehet árusítani.

4., A kijelölt elárusító helyen viszonteladók külön engedéllyel sem árusíthatnak.

 

3. §
 

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

2/5. sz. napirend: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A szociális igazgatásról és szociális ellátásárokról szóló rendelet 
módosítására azért került sor, mivel egy jogszabályi rendelkezés oka fogyottá vált. Bizottsági ülésen 
véleményezésre került a rendelet-tervezet, és elfogadásra javasolták azt. Kéri a véleményeket.

Mivel hozzászólás nem volt, javasolja a tervezet szerinti rendelet megalkotását, és szavazásra 
terjeszti a tervezetet. Szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 igen 
szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:



 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2005. (XII. 20.) sz. rendelete

 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 5/1997. (III. 28.) 
számú rendelet (továbbiakba: rendelet módosításáról:

 

1. §
 

A rendelet 17/A. §-a hatályát veszti.

 

2. §
 

Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

 

3. sz. napirend: B e j e l e n t é s e k

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerben való résztvétel megerősítése

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Képviselő-testület korábban döntött azzal kapcsolatban, hogy 
csatlakozik a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez, majd döntés született 
a Taggyűlésbe, illetve Társulás Elnökségébe delegáltakra vonatkozóan is. E döntéseken túlmenően 
dönteni kellene a határozati javaslatban foglaltak szerint. Javasolja képviselőtársainak, hogy 
értsenek egyet a határozati javaslattal, és kéri ezzel kapcsolatban a hozzászólásokat.

 

Zsadányi Sándorné testületi tag teszi fel kérdését az alapító okirattal kapcsolatban.

 

Macsári József polgármester: Az elhangzott kérdésre történő válaszadása után szavazásra terjeszti a 
határozati javaslatot. Szavazás eredményeképpen megállapítja, hogy Képviselő-testület 17 igen 
szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:



 

H a t á r o z a t

 

142/2005. (XII. 19.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelten érdekelt és elkötelezett a 
Délkelet-Alföldön keletkező települési szilárd hulladékot kezelő rendszernek az érintett 
településekkel való közös megoldásában. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a 
településen a „Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” megvalósításával 
kívánja a keletkező hulladék kezelését megoldani.

 

E cél érdekében:

 

1.)     Szeghalom Önkormányzata részt kíván venni a „Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű projektben és egyetért azzal, hogy a rendszert a 
létrehozandó önkormányzati társulás keretében valósítsák meg. A cél megvalósítása érdekében 
közös pályázatot kíván benyújtani a projekt megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet 
biztosítása érdekében.

 

2.)     A pályázat benyújtásához az érintett települési önkormányzatok társulási megállapodásban 
kívánják alapvető jogait és kötelezettségeit rendezni. Szeghalom Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Társulási Megállapodást elfogadja, azt jóváhagyja, egyben felhatalmazza Macsári József 
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

 

3.)     Szeghalom Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr.Farkas József 
alpolgármestert, hogy a Taggyűlésben képviselje, helyettesítésére Farkas Zoltán képviselőt 
hatalmazza fel.

 

4.)     Szeghalom Önkormányzat Képviselő-testülete a kistérséghez tartozó Önkormányzatok 
képviselőjeként a Társulás Elnökségébe Pap Tibort (Dévaványa Önkormányzat polgármesterét,) 
annak akadályoztatása esetén Kaszai Jánost (Vésztő Önkormányzat polgármesterét), mindkettőjük 
távolléte esetén pedig Várkonyi Imrét (Füzesgyarmat Önkormányzat polgármesterét) delegálja.

 



5.)     Szeghalom Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Társulási 
Megállapodásban rögzítettek szerint az alapítói vagyon biztosítására. A településre eső alapítói 
vagyon összege: 512.850,- Ft, melyet 2006. március 31-ig kell a Társulás számlájára átutalni.

 

6.)     A Társulási Megállapodás 35/b.) pontjára tekintettel, a település állandó lakosságszámának 
megfelelő éves működési hozzájárulás megfizetésére Szeghalom Önkormányzat Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal. A 2006. évre fizetendő működési hozzájárulás településre eső összege: 
205.140,- Ft, melyet 2006. április 30-ig vállal az Önkormányzat megfizetni.

 

7.)     Szeghalom Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a fizetendő hozzájárulások összegét a 
Taggyűlés – a társulási megállapodásban foglaltak szerint – állapítja meg és egyben kötelezettséget 
vállal a településre eső hozzájárulásnak a Taggyűlés határozatában foglaltak szerinti megfizetésére.

 

8.)     Összefoglalóan, a Képviselő-testület elolvasta, és minden pontjában elfogadja a csatolt 
Társulási Megállapodásban és az Alapító Okiratban foglaltakat. Az abban foglaltakat teljes 
felelősséggel felvállalja, és jelen határozatával elfogadja.

 

Határidő: 2005. december 30.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciójának módosítása

Előadó: Macsári József

 

Macsári József polgármester: Múlt testületi ülésen Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 
2006. évi költségvetési koncepcióját, és megerősítette határozatban, hogy december 15. napjával 
benyújtja címzett támogatási igényét a szeghalmi fekvő- és járóbeteg egység felújítására. Tekintettel 
arra, hogy a következő évekre vonatkozóan konkrét számadatokkal kell kötelezettséget  vállalnia az 
Önkormányzatnak a saját erő biztosítására, így a koncepciót ki kell egészíteni. Javasolja, hogy a 
koncepciót ennek megfelelően módosítsa Képviselő-testület. A javaslatot szavazásra bocsátja, 
amelynek eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

 

143/2005. (XII. 19.) Ökt. sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 130/2005. (XI. 28.) Ökt. sz. határozattal 
elfogadott Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját módosítja, és az l. sz. mellékletben 
feltüntetett kötelezettség vállalásokkal elfogadja.

 

Megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének 
fentiek szerinti módosításáról, és kidolgozásáról.

 

Határidő: 2006. január 31.

Felelős: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: Kérdezi a Képviselő-testület tagjaitól, hogy van-e közérdekű 
bejelentésük.

 

Bacsó Imre testületi tag: Felvetette már korábban, hogy az Újtelepen is szükség lenne olyan 
autóbuszváróra, amilyenek a város területén létesültek, hiszen a gyerekek ki vannak téve az időjárás 
viszontagságainak a jelenleg meglévő autóbuszvárónál.  Ha már nem valósult meg az új 
autóbuszváró létesítése, szeretné a kisgyermekek érdekében kérni, hogy a volt Újtelepi Iskolában 
tegyék lehetővé, hogy várják az autóbusz indulását. 30-40 fő gyermekről van szó. A Szeghalmi 
Cigányokért Egyesület hasznosításra megkapta az épület egy részét, azonban nem tudja felvállalni, 
hogy az épületet nyissa, illetve zárja. Ebben kér segítséget addig, amíg új autóbuszváró nem épül az 
Újtelepen.

 

Mester Csaba testületi tag: Az megoldható-e ideiglenesen, hogy ami volt régi autóbuszváró, az 
áthelyezésre kerüljön az Újtelepre?

 

Macsári József polgármester: Sajnos az Önkormányzatnak nincs munkaerő kapacitása arra, hogy a 
volt újtelepi iskolát kinyissa, illetve zárja naponta. A felvetéssel egyetért, és átmenetileg megoldás 
lehet a régi autóbuszváró áthelyezése. A következő autóbuszváró létesítésére 2006-ban sor kerül, 
amely az Újtelepen lesz elhelyezve.

 



Végezetül, megköszöni képviselőtársainak az egész éves munkáját, és mindenkinek kellemes 
ünnepeket, boldog új évet kíván.

 

Macsári József Dr. Oláh Ernő
polgármester címzetes főjegyző


