JEGYZŐKÖNYV

Készült Dömsödön, az Oktatási és Művelődési Központban (Dömsöd, Béke tér 2.)
megtartott falugyűlésen.
Bencze István polgármester köszönti a falugyűlésen megjelent mintegy 100 főnyi lakosságot,
köszönti a meghívottakat, Pánczél Károly országgyűlési képviselőt, dr. Tóth Károly őrnagyot,
a Kiskunlacházi rendőrőrs parancsnokát, valamint Sági Jánost, a DAKÖV. Kft. Ráckevei
üzemigazgatóság vezetőjét.
Elsőként felkéri Pánczél Károly országgyűlési képviselőt, néhány mondatban tájékoztassa a
jelenlévőket az országban lezajlott konszolidációról, érintve a dömsödi konszolidációt is.
Pánczél Károly: A konszolidációval kapcsolatban elmondta, mi vezetett ahhoz, hogy az
önkormányzatokat konszolidálják. 2011-ben kezdődött a konszolidáció a megyei
önkormányzatoknál, a különféle önkormányzati tulajdonban lévő intézmények (középiskolák,
kórházak, múzeumok stb.) állami fenntartásba vételével. 2012-ben megtörtént az 5000 fő
alatti települések teljes adósságkonszolidációja. 2013. év közepén az 5000 fő feletti
települések esetében az adósság 40 – 70 %-át vállalta át az állam. Dömsöd esetében sikerült a
maximális 70 % átvállalását elérni. A kormány úgy döntött, hogy az önkormányzatoknál
maradt mintegy 400 milliárdnyi hitelt 2014. február 28-val átveszi, az idei költségvetésben
februártól a banki hitelek tartozásai megszűnnek, így az önkormányzatok az őszi
önkormányzati választásokon tiszta lappal indulhatnak. Örömmel számolt be arról a
lehetőségről, amelynek keretében 2,5 milliárd ft. alsóbb rendű utak javítására szánt összegből
Dömsödön megvalósulhatott a Dózsa György út egy szakaszának (800 fm) felújítása.
Bencze István polgármester: Itt említette meg Pánczél Károly képviselő különböző
pályázatokban nyújtott segítségét, kiemelve az ÖNHIKI. pályázatot, térfigyelő kamera
pályázatot, melyért ezúton is köszönetet mond.
A továbbiakban dr. Bencze Zoltán jegyző tájékoztatta a jelenlévőket a rendőrség és az
önkormányzatnak a közbiztonság érdekében történő együttműködéséről. Többi között a kmb
irodán 6 órában foglalkoztat egy személyt, aki közvetlen kapcsolatot tartja a állampolgár és a
rendőrség között. Ezt követően részletesen beszámolt a 2012-ben 16 kamerás térfigyelő
rendszerre benyújtott pályázatról, a pályázat eredményéről, majd a térfigyelő rendszer
működésének kedvező tapasztalatairól.
A továbbiakban tájékoztatta a jelenlévőket az önkormányzat által kidolgozott intézkedési
tervről, arról, hogy milyen módon tudják támogatni a rendőrség munkáját technikai
eszközökkel a lakosság biztonsága érdekében. (kamerarendszer bővítése, rendszámfelismerő
rendszer, rendőrség részére külterületi utakra is alkalmas gépjármű vásárlás a körzeti
megbízottak részére dömsödi és apaji helyszín használatára. Terveik között szerepel a
kamerarendszer további – üdülőterületre is kiterjedő – bővítés, valamint egy éjszaki észlelést
segítő hőkamera beszerzése.
A tájékoztató után dr. Tóth Károly köszöntötte a jelenlévőket, majd bemutatkozott, s
ismertette a kiskunlacházi rendőrőrshöz tartozó személyi állományt, majd néhány mondatban
tájékoztatta a falugyűlésen résztvevőket a munkájukról, s végezetül megköszönte az
önkormányzatnak azt a segítséget, amivel technikailag támogatják a rendőrség munkáját.

Bencze István polgármester tájékoztatást adott a rendőrség részére történő gépjárművásárlás
körülményeiről, valamint az Árpád utca és Szép utca felújításával kapcsolatban.
Elmondta, hogy az önálló rendőrőrs kialakításáról nem mondtak le, továbbra is minden
fórumot megragadnak annak érdekében, hogy Dömsödön önálló rendőrőrs jöjjön létre.
Szolgáltatásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a víz és csatornaszolgáltatás átadása a
DAKÖV. Kft. részére zökkenőmentesen megtörtént.
A Volánbusz képviselője a falugyűlésen nem tud részt venni, de a kérdéseket, kéréseket,
problémákat az önkormányzat eljuttatja részükre.
A köztisztasági közszolgáltatással kapcsolatban elmondta, hogy január 28-tól új szolgáltató –
a Vertikál Zrt. – végzi a hulladékszállítást. A KDV. közbeszerzéssel egyidőben a Ráckeve és
Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás is kiírt egy pályázatot a dömsödi telep
üzemeltetésére, melyet szintén a Vertikál kft. nyert el. A szolgáltatás zökkenőmentes. A telep
nyitásáig – az engedélyek beszerzéséig – Adonyba szállítják a hulladékot, viszont a lakosság
által kiszállított többlet hulladék elhelyezése érdekében megkeresték a Katasztrófavédelmet a
Vertikál Zrt. kijelölése érdekében.
Tájékoztatta a jelenlévőket az ingyenes lerakás megszűntetéséről, annak okáról, a lerakói
járulék bevezetéséről, valamint a lerakói járulék céljáról. Cél, hogy minél kevesebb hulladék
kerüljön a lerakóra. Ennek érdekében 2015-től bevezetésre kerül a háztól való szelektív
gyűjtés. A közszolgáltatási díj 2015. január 1-től hatósági áras lesz, várhatón minimum
kétszeresére emelkedik.
A továbbiakban a 2013. évi költségvetés néhány számadatát ismertette, kiemelve az állam
által átvállalt hitelt, mely a költségvetést pozitív irányba változtatta.
2014. évi költségvetés február 12-én kerül a képviselő-testület elé, 1.150 millió ft. bevételi, s
ugyanennyi kiadási oldallal, hiány nélkül.
Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy készült egy Dömsöd jelenlegi pillanatát rögzítő könyv,
mely április-május hónapban kerül bemutatásra. A bemutatóval egyidőben egy prezentációval
tervezik bemutatni az elmúlt négy évet, a négy évben végzett munkát.
A következőkben tájékoztatást adott a 2013-ban végzett fontosabb beruházásokról, kiemelve - az ivóvíz projekt elindítását,
- a közbiztonságot segítő berendezések beszerezését,
- kistraktor vásárlását,
- közterület-felügyelők részére Dacia Duster vásárlását,
- folyamatos kátyúzás, gréderezése a földes utcáknak.
- Az Ágoston köz mart aszfalttal, Szív utca zúzott kővel való ellátása.
- Dabi temető mellett parkoló építése,
- zászló tér végleges kialakítása,
- Árpád utca, Szép utca szilárd burkolattal történő ellátása.
- Dabi templom előtti járda térkövezése,
- fa aprítékos kazán és aprítógép beszerzése pályázati úton.
- Polgármesteri hivatal előtti tér felújítása,
- hivatal udvarában fürdő kialakítása (hajléktalanok részére)
- Polgármesteri hivatal udvarában kóbor kutyák részére kennel kialakítása,
- iskola előtti bevezető út felújítása,
- járdát többfelé folyamatosa építettek,
- szociális lakások folyamatos felújítása,
- hivatal tatarozása, vízóra aknák építése, árkok kiépítésének megkezdése.
A 2014-es tervek között első helyen említi az 547 millió Ft-os ivóvízhálózat korszerűsítés, új
víztorony építés beruházást. Ugyancsak nagy feladat az RSD Parti Sáv projekt, mely a
dunaparti ingatlanok szennyvízelvezetését hivatott megoldani. (A beruházásról részletesen

tájékoztatta a jelenlévőket.) A tervezett feladatok között szerepel a belterületi utak legalább
portalanítása. A közmunkások által ősz óta gyártott térkövekkel járdák, közterek térkő
burkolattal történő ellátása folyamatosan történik. Dózsa György út elején, Barkácsbolttal
szemben parkoló kialakítása, gyermekorvos előtti parkoló teljes felújítása gyephézagos
burkolóval. Hivatal elől felszedett gyephézagos járdalapokkal Jókai utca sáros részének
burkolása. Gyógyszertár előtti árok lefedése parkoló kialakítása érdekében.
Tervek között szerepel az iskola felújítás, Hajós kastély hasznosítás, dabi óvoda bővítése,
OMK, Sportcsarnok felújítása, ezek azonban önerőből nem megvalósíthatók. Várják a
pályázatokat, melyek segítségével meg tudják valósítani. Közvilágítást továbbra is szeretnék
fejleszteni, bővíteni, legfontosabb a Gesztenyesor közvilágítással történő ellátása.
A továbbiakban a közmunkaprogramról szólt, mely nagyon kemény munkát igényel a
közmunkásokat irányító vezető részéről.
A lakosság nélkül nem tudnak tovább lépni, kéri a jelenlévőket, saját ingatlanuk előtt
tegyenek rendet, az időseknek segít az önkormányzat, ha jelzik igényüket.
Felhívja a lakosság figyelmét az adófizetési kötelezettségük teljesítésére, csak azt tudja az
önkormányzat elkölteni a falu javára, amit a lakosok adóként befizetnek.
Papp Zsolt körzeti megbízott: Megköszöni az önkormányzat segítségét, amit a rendőrség
munkájának megkönnyítése érdekében tettek, majd elmondta, hogy a Dömsödön szolgálatot
teljesítő rendőrök közvetlen elérhető telefonszáma megjelenik az újságban és a honlapon.
Göllény Jánosné: Kifogásolja, hogy a Bodrog köz ki van kátyúsodva, az új javításoknál
vegyék figyelembe.
Bencze István polgármester: Ahogy az időjárás engedi, a földes utakat gréderezik, köztük a
Bodrog közt is szerepel az utcák között.
Sipos Lászlóné: A Szőlők útja is gödrös, indokolt lenne a javítása. Van az utcában egy
ELMÜ oszlop, amely nagyon belóg az útba, legalább másfél métert elvesz az útból. Kérdezi,
nem lehet áthelyezni, akadályozza a közlekedést, balesetveszélyes.
Bencze István polgármester: Szőlők útja is szerepel a listán, aszfaltozással, komplett
javítással lehet megoldani, a toldozgatás nem segít.
Sipos Lászlóné: A gáz és csatorna hálózat fektetése előtt szilárd burkolatú volt a Szőlők útja,
aki átvette a beruházást, ezt figyelmen kívül hagyta, felelősségre kellene vonni, mert az utca
lakói annak idején komoly pénzt fektettek az aszfaltozásba.
Sáfrán József: Az 51-es úton a Kiss Imre élelmiszerbolt előtt három hónapja van egy tábla,
mely a megsüllyedt csatornafedélre hívja fel a figyelmet. A tábla most eltűnt, a gödör viszont
megmaradt.
Bencze István polgármester: Több ízben keresték már a Közútkezelőt, aki a DAKÖV. Kfthez irányította, a közútkezelő feladata a kitáblázásig terjed ki.
Sági János DAKÖV. Ráckevei üzemigazgatóság üzemigazgató: Megkapták a feladatot,
hétfőn megy Dabasra a helyi Közútkezelővel egyeztetni. A közutakon április 15-ig nem lehet
munkát végezni, egyeztetni kell. Volt több aknaprobléma a Kossuth L. úton, volt egy
félpályás javítás néhány évvel ezelőtt, korrigálták. Véleménye szerint kivitelezési probléma

lehet ennél az aknánál, hogy állandóan előjön ez a hiba. Megpróbálják megoldani, hogy
végleges legyen.
Jaksa Mihály: Nyáron több alkalommal vitt ki szemetet a lerakóra, amikoris a lerakási díjat
kellett megfizetni. Érthetetlen számára, miért kell korlátokat szabni, ha ki is viszi a lakos, a
lerakási díjat ki kell fizetni, azt törvény írja elő, amit szintén nem tart helyesnek, ezért válik
szemétteleppé a falu. Annak örül, hogy a közmunkások térkövet gyártanak, ez hasznos
munka, hasznosabb, mint a gereblyézés, annak nem látja értelmét, annál is inkább, mert
jogszabály van arra, hogy ki meddig tartsa rendben a portáján. Erre kellene a közterületfelügyeletnek jobban odafigyelni, felszólítani, bírságolni stb. Kicsit több tájékoztatást várt
volna az ivóvíz projekttel kapcsolatban, hiszen ez egy hatalmas fejlesztés lesz.
Épül új víztorony is, bízik abban, hogy a tetején nem lesznek antennák. A régi toronyról
mikor kerülne le az antennák, nem egészséges.
Tavalyi falugyűlésen is kérdezte, hogy lehet-e e-bankon keresztül utalni a vízdíjat a cég felé?
Sági János: Az elektronikus banki utalásnak nincs semmi akadálya, a számlaszám ismert, a
számlán szerepel.
Bencze István polgármester: Több antenna a víztoronyra nem kerül fel, a fent lévőkre hosszú
távú szerződésük van, lakossági aláírásgyűjtés miatt a műszaki egyetemtől kértek egy
vizsgálatot, a vizsgálat eredménye szerint semmi féle káros hatása nincs az egészségre.
A vizes projektről azért nem adnak most tájékoztatást, mert a könyvbemutatóval, cikluszáró
tájékoztatóval együtt áprilisban kerül a lakosság elé egy bővebb, részletes tájékoztató
prezentáció a vizes projektről.
Szeméttel kapcsolatban: A lerakói díj megfizetése ellenében bárki beviheti a telepre a
szemetet, a 200 kg-ig történő ingyenes lerakás szűnt meg a lerakói díj bevezetésével.
Kovács László: A szigetben is és a belterületen is egyre több az elhagyott ingatlan. Pl. a
csónakház mögött van egy terület, amit kb. 10 éve nem kaszálnak. Rengeteg az elhagyott
nyaraló, fel kellene szólítani a tulajdonosaikat, ha nem tesznek eleget a felszólításnak, akkor
van elég közmunkás, aki hajlandó is dolgozni, kaszálják le.
Többször felvetette, s a mai napig nem történt változás a szigetben lévő szennyvízátemelő
kellemetlen szaghatását illetően.
dr. Bencze Zoltán jegyző: Az elmúlt évben több százas nagyságrendben mentek ki
felszólítások a gondozatlan ingatlanok tulajdonosainak. Legnagyobb probléma, hogy az elhalt
tulajdonosok örökösei arról sem gondoskodnak, hogy a nevükre kerüljön az ingatlan, ezért
nehéz felkutatni. Kényszerkaszálás csak a parlagfű esetében lehetséges megfelelő
fertőzöttségi mértékben, egyebekben közérdekű védekezést nem lehet elrendelni. A
büntetések egy időben mentek, volt egy átmeneti időszak a büntetésekre vonatkozó, átalakult
a szabálysértési jog, az önkormányzatoknak most ismét lehetőség van szabálysértési elemek
alkotására, a képviselő-testület tavasszal dönt arról, hogy ismét legyenek erre helyben
tényállásaik. A felszólítások 90 %-a eredményre vezetett.
Sági János DAKÖV. ügyv. igazgató: A Kis-dunaparton lévő szennyvízátemelő
szaghatásával kapcsolatban elmondja, hogy a korábbi években is végeztettek a kivitelezővel
felújításokat, sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, van egy másik üzemeltetési
terület, amely a gyakorlatban kipróbált, amely a jelenleginél hatékonyabb műszaki megoldás,
megpróbálják ezt a teljes szolgáltatási rendszeren kiépíteni. Ennek több millió beruházási
költsége van, a folyamatos üzemeltetési költsége is jelentős. Az üdülési szezon kezdetére

szeretnék ezt a problémát véglegesen megoldani, hogy elviselhető mértékben megszűnjön a
szaghatás.
Sipos Lászlóné: A közmunkásokkal kapcsolatos problémája, hogy reggel bemennek aláírni a
jelenléti ívet, majd haza mennek, nem dolgoznak, csak felveszik a fizetésüket. A vezetőjüknél
ezt szóvá tette, aki azt a választ adta, hogy nem nagy fizetést kapnak. Véleménye szerint, ha
úgy gondolják, hogy nem nagy fizetést kapnak, nem kell a programban részt venni, vegyenek
fel mást helyettük, akik szívesen dolgoznának azért a pénzért. Sokan vannak a faluban olyan
nyugdíjasok, akik kevesebb nyugdíjat kapnak, mint a közhasznúak. Nem érti, miért kell
három embernek egy helyen kapirgálni, beülnek a fa alá, senki nem ellenőrzi őket. Ha a
vezetőjük úgy érzi, hogy ezt nem tudja csinálni, akkor keresni kell olyan embert, aki ezt fel
tudja vállalni. A lakosság, az adófizetők pénzéből fizetik őket, akkor dolgozzanak.
Bencze István polgármester: Nagyon nehéz értékteremtő munkát végeztetni olyan
népréteggel, akik életükben nem dolgoztak. Ha haza küldik, holnap is haza kell küldeni,
semmi jövedelmük nem lesz, s ha így megy ki a rendszerből, akkor a foglalkozást helyettesítő
támogatásból is kiesnek, semmi jövedelmük nem lesz. A közmunkának nem csak
értékteremtő munkának kell lenni, tudomásul kell venni, hogy ezekkel az emberekkel ennyit
lehet elérni. Elhangzott, hogy nincs aki ellenőrizze, minden személy mellé egy másik személy
kellene, aki felügyeli.
Szűcs Julianna: Véleménye szerint, ha nem megy a munka, a munkafelügyelőt kellene
leváltani. A strandfürdő takarításával, rendezésével kapcsolatos személyes tapasztalatát
mondta el, melynek lényege, hogy a közmunkások semmiféle produktív munka nem
végeztek, s a munkavezetőjük reakciója az volt, hogy ennyi pénzért mit várnak.
Felháborítónak tartja, hogy a dömsödi dolgozó emberek adózott jövedelméből fizetett
közmunkások nem tudják, mi a munka fogalma. Vagy megtanítják őket a munkára, vagy nem
állítják be a sorba. A falu vezetésének erkölcsi kötelessége abban is gondolkodni, hogy a
közbiztonság miért ilyen. 23 év alatt a településről csak elmentek a vállalkozók, nem jöttek.
Miért nincsenek fiatalok, nincs munkahely, nincs agglomeráció, ahova elmennének dolgozni.
A vállalkozó réteg elmegy.
Bencze István polgármester: Sok mindenben igazat az a hozzászólónak, hogy
elfogadhatatlan, hogy közmunkáért dolgozni kell. Egyetért. Ha idejönne pl. egy Mercedes
gyár, honnan vennének szakképzett munkaerőt. A munkanélküliek 95 %-a szakképzetlen.
Milyen álláslehetőséget tudnának Dömsödre hozni, amire alkalmasak lennének a
szakképzetlen munkanélküliek. dEgyetért azzal, hogy valóban elöregszik a falu, de
Kiskunlacnháza, Ráckeve is elöregszik, pedig sokkal jobb helyzetben vannak, mint Dömsöd.
Szűcs Julianna: Felajánlja, hogy bejön az önkormányzathoz térítésmentesen egy pár hónapra
munkavezetőnek, s rendet tesz.
Önkormányzati Kft-t kellene létrehozni.
Kíváncsian várja, hány dömsödi vállalkozó fog a víztorony építkezésen dolgozni.
Bencze István polgármester: Nem feladata az önkormányzatnak, hogy vállalkozásba
kockáztasson állami pénzt.
Bízik abban, hogy a víztorony építésen több dömsödi vállalkozó is részt vesz. Beruházások
alkalmával – hivatal előtti tér felújításakor megkeresték az ipartestületet, egyetlen vállalkozó
jelentkezett, aki az utolsó percben visszavonta pályázatát. Azon dolgoznak, hogy dömsödieket

hozzanak helyzetbe. A RSD projektben is a dömsödi részt szeretnék, ha dömsödi vállalkozó
csinálná.
Csiszár György az Ipartestület alelnökeként elmondta, hogy az önkormányzat és az
ipartestület kapcsolata jó, azon munkálkodnak, hogy a dömsödi vállalkozókat előtérbe
helyezzék. Nagyon nehéz a dömsödi vállalkozókat dömsödi munkára behívni.
Szemétszállításra visszatérve, a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban csend van. Az új
közszolgáltatónál ezt szorgalmazni kellene, ez nyújtana olyan munkalehetőséget, amely 15-20
helyi lakosnak munkát biztosítana.
Bencze István polgármester: Tájékoztatást adott a KDV. Hulladékgazdálkodási Társulásról,
ennek keretében a szolgáltató közbeszerzési eljáráson történő kiválasztásáról. Elmondta, hogy
a közbeszerzési kiírás tartalmazta a dömsödi szeméttelepen átrakó-válogató megépítését, mely
15-20 személynek adna munkát. Amennyiben ez kormányzati pénzből nem valósul meg, a
vállalkozónak lesz érdeke megépíteni, hogy a lerakói díj mértékének emelkedése miatt minél
kevesebb hulladék kerüljön lerakásra.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő: Néhány gondolatban tájékoztatta a jelenlévőket a
szemétkezelés elveiről. Fő elv a minél kevesebb szemét képződjön. A lerakói díjak
folyamatos emelkedése – mint egy büntető adóként – a lerakó üzemeltetőjét arra készteti,
hogy a válogató létrehozásával minél kevesebb hulladék kerüljön a lerakóra. A lerakói járulék
azt a célt szolgálja, hogy ebből alakítsák ki a szelektív gyűjtés rendszerét.
Másik fő elv, a gyűjtés, szállítás magyar, önkormányzati vagy állami tulajdonú cégek által
történjen, a külföldi multik kiszorítása a cél.
Közmunkával kapcsolat igazat ad a hozzászólóknak akik méltatlankodnak, hogy a
közmunkások ennyi pénzért nem dolgoznak, a bérük az adófizetők forintjaiból van. Három
évvel ezelőtt is az adófizetők forintjából otthonültek, várták a segélyt és a családi pótlékot.
Most van kényszerítő erő, hogy az aktív korú, egészséges ember nem segélyt kap, hanem a
munka van felkínálva. Ha kritika éri a munkafelügyelőt, változtatni kell. Lehet a
közmunkások közül munkavezetőt megbízni az ellenőrzéssel. Évtizedek teltek el más
rendszerben, s idő kell ahhoz, hogy a segélyalapú gondolkodásból munkaalapú gondolkodás
legyen.
A továbbiak az RSD projekt fontosságáról szólt néhány gondolatot.
Göllény Jánosné: Büszkék a dabi játszótérre, de olyan forgalmas helyen van – italdiszkonttal
szemben - hogy jó lenne, ha táblával jeleznék az autósforgalomnak, vagy egy
sebességkorlátozó táblával lassítanák a forgalmat.
Varga László lakostárs: 43 ezer Ft-ért dolgoznak 8 órán át a közmunkások, véleménye
szerint ez megalázó. El kellene gondolkodni a kormánynak azon, hogy ezt a mértéket
felemeljék. Ha nem 43 ezer Ft-ért dolgoznának, hanem 82 ezerért, akkor lehetséges, hogy
rendesen dolgoznának, a pénz ösztönözné őket. Megalázó, hogy ennyi pénzért dolgozzanak
ma emberek.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő: Eddig 28 ezer Ft-ért várták otthon a segélyt, nem
mondja, hogy 47 ezer Ft-ból meg lehet élni, de majdnem a duplája az eddig fizetett segélynek.
Senki nem gondolja, hogy ezzel fog megoldódni a foglalkoztatás. Ezeknek az embereknek a
képzettségi foka olyan – sokan írni, olvasni sem tudnak - hogy elhelyezkedni nem tudnak, de
nem lehet hagyni éhen halni őket, s a 28 ezer Ft-nál a 47 ezer ft. több.

Bencze István polgármester: Az ösztönzés az, hogy a valós munkaerő piacon vegyenek részt
ezek az emberek, ne az legyen a céljuk, hogy közhasznúként éljék le az életüket. Ha annyi
lenne a közmunkások bére, mint a minimálbér, mi ösztönözné őket arra, hogy a valós
munkaerő piacon keressenek állást.
Kovács László lakostárs: Borsodban közmunkások között kompetencia vizsgálatot végeztek,
80 %-uk megbukott, ezektől az emberektől mit lehet várni, nem képesek arra, hogy önálló
munkát végezzenek, a munkaerő piacon nullák.
Miután több hozzászólás nem hangzott el, Bencze István polgármester megköszönte a
vendégek és a lakosság részvételét, a falugyűlést bezárta.
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