NAGY A „FELFORDULÁS” KÖZTEREINKEN
Tisztelt Alsónémediek!
Már korábban megírtuk e lapban, hogy 5 közterületünket, nevezetesen a Május 1., a
Szent István, a Dózsa és a Szabadság teret, valamint a Nagygödör területét ebben az
esztendőben, – 75 %-ban pályázati forrásból – felújítjuk. A közbeszerzési eljárás
lebonyolításának eredményeképpen a Békési Faiskola Kft. nyerte el a kivitelezési
munkálatokat.
Bizonyára meglepődve tapasztalták, hogy néhány téren már március elején
elkezdődtek a munkálatok, azaz kivágták az öreg fákat, elkezdték rendezni a terepet. A
felújítási munkálatok nagy ütemben fognak folytatódni, tekintettel arra, hogy a kész terek
átadási határideje ez év június 30. napja.
A felújítás szinte minden helyen tartalmazza a földcserét, a növényzet megújítását, öntözési
lehetőség kiépítését és új utcabútorok (pad, lámpatestek stb.) elhelyezését. Részletesebben
terenként az alábbiakról tudom tájékoztatni Önöket:
A Május 1. téren a növényzet telepítése mellett játszótér is kiépítésre kerül fajátékokkal.
A Szent István téren növényzet telepítésén túl a régen tervezett Szent István szobor is
elhelyezésre kerül. A tér kiépítése kapcsán meghallgattuk az ott lakók képviseletében Juhász
Borbálát, aki hasznos tanácsokat adott. A szoborhoz vezető út mentén ülőhelyek lesznek, míg
az Orgona utcai részen a volt KRESZ-pálya helyén játszóteret építtetünk. A teret körbe árok
veszi majd közül.
A Dózsa György téren, a teljes növényzetcserén túl új padok telepítésére, a parkoló
bővítésére is sor kerül. E munkálatok mellett a Dózsa György téren csapadékos időjáráskor
tapasztalható „rendkívüli állapotok” is megszűnnek, azaz megvalósul a tér környékének
csapadékvíz rendezése. A Gyógyszertár előtti rész is megújul.
A Szabadság téren a padok, lámpatestek elhelyezése és új növényzet telepítése mellett két új
buszváró megépítése is szerepel a régiek helyén. Ezek stílusukban, anyagukban hasonlóak
lesznek az Árpád és a Haraszti utcában megvalósult buszvárókhoz. Az emlékművek
maradnak a helyükön, de sokkal szebb, méltóbb helyet kapnak a tér felújításával. A tér
járófelülete díszburkolatot kap.
A Nagygödör felújítása is elkezdődött, a növényzetet már kivágták és elkezdték a földcserét
is. Itt a gödör körbe lesz ültetve fákkal, növényzet és fű lesz telepítve az egész területre. A
focipálya felújítása mellett (füvesítés, új kapuk, labdafogó háló) kialakításra kerül egy
kötélpálya, kosárlabdapálya, felállításra kerül 3 ping-pong asztal is. Új padok, illetve egy
egyszerű ülő lelátó is lesz a sportolók az ott játszó gyermekek, szüleik, a pihenni vágyók
részére. A jelenlegi világítás is korszerűsítésre kerül, azaz nagyobb fényt kap a Nagygödör. A
Hunyadi út mentén parkoló épül. A téli szánkózáshoz a lecsúszásra két hely lesz kialakítva.
Új buszváró (Dabas irányába) is készül, illetve hozzávezető gyalogjárda.
Sokak véleménye szerint a taglalt felújítások igencsak aktuálisak már településünkön.
Bízom abban, hogy a munkálatok ellenzői (mert ilyenek is vannak kis számban), júniusban
megváltoztatják véleményüket és Ők is örömüket, lelik a megújult tereinken.

Polgármester
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Hírek iskolánk életéből
Február 25-én rendeztük meg a hagyományos Szülők-Pedagógusok Bálját.
A jó hangulatú rendezvény reggelig tartott.
Köszönettel tartozunk mindazoknak a Szülőknek, akik a Támogatói Jegy megvásárlásával
vagy a bálon való részvételükkel, tombolajegyek vásárlásával hozzájárultak bevételeink
növeléséhez.
Az összegyűlt 433.900 Ft-ot az iskola előtti kert parkosítására fordítjuk.
Támogatóink:
Marosi Boldizsár, Szarka Menyhért, Varga Sándor, Ladányiné Láng Judit, Nagy Tiborné,
Korcz Attiláné, Nagy Balázsné, Molnár Miklós, Kiss Pál, Kozma Miklós, Kiss János,
Zsebedics Ferenc, Marosi Béla, Mráz Gábor, Gábor Zoltánné, Vincze József, Györgyövits
Balázs, Suplicz Zsolt szülők,
valamint az 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 5.a, 5.c, 8.c osztályok Szülői Munkaközössége, a Randevú
Presso, az Andi kozmetika, a Lakásfelszerelés bolt, a Papír-Írószer-Gyógynövénybolt,
az ALKO Kft, a CBA üzlet, a Takarékszövetkezet, az OÁZIS Szépségszalon.
A Széchenyi István Általános Iskoláért Alapítvány képviselői feladatait
Miskolczi Károlyné dr. látta január elsejéig.
Köszönettel tartozunk többéves áldozatos munkájáért. Precíz, alapos tevékenységét tükrözi a
naprakész pénzforgalmi állapot, a nyilvántartások és beszámolók pontos elkészítése, az
Alapító Okiratban foglaltak betartása és betartatása.
Kívánunk jó egészséget, sok örömet élete további részében!
Tisztelt Olvasók! Kedves Szülők!
Ezúton szeretnénk ismét köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt években a
„Széchenyi István Általános Iskoláért” Alapítvány javára rendelkeztek személyi
jövedelmadójuk 1 %-áról.
A 2005. évi adóbevallások beküldési határidejének közeledtével arra kérjük Önöket, hogy
ismét támogassák ily módon alapítványunkat, és továbbítsák ezt a lehetőséget rokonaik,
ismerőseik, munkatársaik felé is.
Az SZJA 1 %- áról szóló rendelkezés külön kiadást nem jelent, az állami adóbevételeket
csökkenti és közvetlenül jut el a kedvezményezett szervezetekhez!
Ha alapítványunk javára kívánják felajánlani az 1 %-ot, azt a Rendelkező nyilatkozat
felhasználásával tehetik meg. (A szülői értekezleten minden szülő megkapta)
E nyilatkozat az iskola titkárságán átvehető.
További felvilágosítással szívesen állunk rendelkezésükre!
Támogatásukat előre is megköszönjük!
Tájékoztatjuk a leendő első osztályos Szülőket a következőkről!
A 2006/2007-es tanévben két első osztály indítását tervezzük. A beiratkozás alkalmával
minden szülő részletes írásbeli tájékoztatót kap a tanévkezdéssel, valamint az iskolában folyó
nevelő-oktató munkával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
Intézményünkben az első osztály második félévétől felkínáljuk az idegen nyelv tanulását a jó
képességű tanulóknak. Logopédus, fejlesztő pedagógus segíti a sajátos nevelési igényű
gyermekeket. Pszichológus egyénileg és csoportosan foglalkozik a viselkedés-zavaros
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tanulókkal. Kicsi, de igényesen felszerelt könyvtárunk várja az olvasni vágyókat és
internetezőket.
Elegendő sportolási lehetőséget biztosítunk: futball, atlétika, kézilabda, úszás.
A szabadidő kultúrált eltöltésére nevelünk, és a programok sokszínű választékát nyújtjuk:
szakkörök, kulturális intézmények rendszeres látogatása, nyári táborok, síelés, tanulmányikulturális és sportversenyek, vetélkedők.
Önkormányzatunk folyamatosan és jelentős mértékben áldoz az iskola tárgyi feltételeinek
javítására, az eszközök fejlesztésére, ezzel is segíti a korszerű oktatás megvalósítását.
Valljuk, hogy az intézményükben folyó nevelés és oktatás céljai igényes partnerközpontú
modell kialakításával érhetők el.
Szeretettel várjuk iskolánk legkisebb tanulóit!
A beíratás időpontja: 2006. április 4-én: 8 – 16 óra
április 5-én: 14 – 18 óra
Az iskolával kapcsolatos kérdésekre szívesen nyújtunk tájékoztatást személyesen vagy
telefonon!
Tisztelt Szülők! Kedves Olvasók!
Szeretettel meghívjuk Önöket iskolánk hagyományőrző, kulturális rendezvénysorozatának
megnyitójára a SZÉCHENYI NAPOKRA, és az azt követő két nap programjára.
Kérjük, tekintsék meg kiállításainkat is, melyek 8 – 16 óráig várják a látogatókat.
Kulturális rendezvénysorozatunkra meghívtuk testvériskolánk, az erdélyi nagyajtai Kriza
János Általános Iskola tanulóit és pedagógusait. A meghívást örömmel fogadták. Bízunk
abban, hogy a közösen eltöltött idő feledhetetlen élményeket nyújt vendégeinknek is.
Április 9. (vasárnap)
1500 Ünnepélyes megnyitó
Ünnepi beszédet mond: Jókai Anna, Kossuth-díjas író
Április 10. (hétfő)
Tanulóinkkal látogatást teszünk Szentendrére, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba
(Múzeumi órák, foglalkozások a Skanzenben)
Április 11. (kedd)
Játékos sportnap
900
Janák László emléktorna a környező iskolák részvételével
Szabadtéri vetélkedők, sportversenyek
Húsvétolás – kézműves foglalkozások
Tojásfestés – tojáspatkolás
1700

A rendezvénysorozat zárása
Erdélyi testvériskolánk tanulóinak vendégszereplése és
Iskolánk diákjainak műsora
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Kiállításaink
Történelmi témájú szobrok
Dr. Domonkos Béla kiállítása
Vertcsipke kiállítás
Szvobodáné P. Ilona munkái
Kerámia kiállítás
Petrás Mária csángó keramikus alkotásai
Színes erdélyi fotók
„Mandulavirágzástól zúzmaráig”
Dr. Lugosfalvi Ervin képeiből
Modellmánia
Személy- és teherautók, valamint
motorkerékpár-gyűjtemény
A kiállítások megtekinthetők a megnyitótól kezdődően kedden délutánig.
A gyerekek kérésére a megnyitó napján különleges kaktuszok is vásárolhatók.
Mayer Istvánné
igazgató
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Tájékoztató Bizottsági Beszámoló
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ez év március 10-én
tartotta legutóbbi testületi ülését.
Az ülés első részében Dr. Farkas László rendőr alezredes, Rendőrségi Főtanácsos a
Dabasi Rendőrkapitányság Kapitányságvezetője írásos beszámolóját Csernus József r.
őrnagy tolmácsolásában hallgatta meg és fogadta el a testület, a nagyközség 2005. évi
közbiztonsági helyzetéről és az azzal kapcsolatosan tett intézkedésekről. A teljes
beszámoló anyagát ezen Hírmondó tartalmazza.
Ezután a testület a Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján elfogadta a Szatmári
Testvérek Bt. által készített beszámolót a 2004- 2005. évi pályázatokról. Összességében
eredményesnek ítélhetjük a Bt. munkáját, hiszen az AVOP pályázatokon 155,218,657.-Ft-ot,
a CÉDE pályázatokon 15 millió forintot, míg egyéb pályázatokon 27.379.100.-Ft-ot , így
összesen forintot nyert el községünk.
Ezt követően a bíráló bizottság javaslata alapján az „Alsónémedi Tehenészeti és Sertéstelepi
út korszerűsítése” című közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és az eljárásban a
Debreceni Magas- Mély és Útépítő Rt. (1165 Budapest, Diósy Lajos u. 28.) ajánlatát, mint az
összességében legelőnyösebb ajánlatot, nyertes ajánlatnak nyilvánította. A szerződéses összeg
közel bruttó 49,5 millió forint, melyből az előbb említett egyik nyertes pályázat alapján
40.739.706 Ft támogatást nyert az Önkormányzat.
Ezt követően a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az alább felsorolt utcák lakóinak
aszfaltozásra benyújtott pályázatát érvényesnek minősíti, mivel a Képviselő-testület által
meghatározott lakossági hozzájárulás befizetésére a megadott határidőig a
szándéknyilatkozatokat becsatolták.
- Orgona utca déli része ( Arany János u. – Kisfaludy u. közötti szakasza)
- Orgona utca északi része ( Arany János u. és Árpád u. közötti szakasza)
- Alsóerdősor utca
- Árpád utca ( Toldi u. és Határ u. közötti szakasza)
- Határ utca
- Kápolna utca régi szakasza ( Hunyadi u. – Rákóczi u. közötti szakasza)
- Liliom utca északi része ( Rákóczi u. – Hunyadi u. közötti szakasza)
- Liliom utca déli része ( Rákóczi u. - Halászy K. u. közötti szakasza)
- Nefelejcs utca északi része ( Határ u. – Haraszti u. közötti szakasza)
- Temető utca
- Széchenyi utca III. szakasza. ( Nyárfa u.- Hunyadi u. közötti szakasza)
Fentiekkel kapcsolatosan a testület felhatalmazta a Polgármesteri Hivatalt a szükséges
közbeszerzési eljárás lefolytatására olyan módon, hogy lehetőség szerint külön legyen
választva az aszfaltozás és a csapadékvíz elvezetés, illetve szikkasztás. A testület – az itt
felsoroltak közül - azoknál az utcáknál végezteti el a közbeszerzési eljárás győztesével a
munkálatokat, amelyek legkésőbb 2006. április 28-ig a számukra előírt lakossági
hozzájárulás befizetését, hivatalosan igazolják. A testület egyúttal felhatalmazta dr.
György Balázs polgármestert, hogy az alább felsorolt utcák esetében az aszfaltozás előtt –
amennyiben a feltárások ezt igazolják - végeztesse el a régi vízvezetékek cseréjét a DAKÖV
Kft. által, a tavalyi évben kialakított konstrukcióban.
- Széchenyi utca III. szakasza ( Hunyadi u. – Nyárfa utcák közötti szakasz)
- Liliom utca déli szakasza ( Rákóczi u. és Halászy K. u. között)
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A Képviselő-testület ezután a Kulturális és Oktatási Bizottság határozati javaslatait tárgyalta
és a következő döntéseket hozta:
- A bizottság ajánlásában foglaltakkal ellentétben és a Pénzügyi Bizottság határozatában
foglaltakkal egyezően nem támogatja azt a javaslatot, miszerint a civil szervezetek
működésére kiírt pályázati kiírásban a pályázat érvényességének feltétele legyen, hogy a
pályázó a beadás előtt minimum két éve folyamatosan működjön.
- A civil szervezetek működésének támogatására kiírandó ez évi pályázat az alábbi
feltételekkel bővüljön:
- A civil szervezet pályázatában szerepeltessen beszámolót eddigi tevékenységéről,
annak eredményeiről.
- A megpályázott összeg tervezett felhasználásáról csatoljon előzetes költségvetést.
- A pályázat során előnyt élvezzen az a pályázat, melynek benyújtója jogilag rendezett
formában működik.
- A pályázó folytatott tevékenységével járuljon hozzá e település hagyományos
értékrendjének megőrzéséhez.
A Képviselő-testület a pályázaton elnyert összeg elszámolási határidejét a tárgyévet követő év
március 31. napjában határozza meg és eltekint attól a javaslattól, miszerint a pályázó
benyújtott pályázata mellékleteként csatoljon két ajánlást tevékenységére vonatkozóan.
- Felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert a civil szervezetek 2006. évi támogatásához
pályázati kiírás megjelentetésére a fenti önkormányzati határozatokban meghatározott
feltételekkel, 500 ezer forintos keretösszegben.
A Képviselő-testület az ülés ezt követő részében a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatait
tárgyalta és a következő döntéseket hozta:
- Dr. György Balázs Polgármester úr jelenlegi bruttó fizetésének 30%-át, ( eleddig ez 25%
volt) azaz 126 ezer forintot kapjon havonta 2006. április 1-től kezdődően költségtérítésként a
tartalék terhére.
- Györgyövics Károly alpolgármester úr tiszteletdíja a képviselők tiszteletdíjával azonos
mértékben, azaz 3,3%-al emelkedjen 2006. április 1. napjától a tartalék terhére, azaz az bruttó
103.300.-Ft/ hó legyen.
- A 2005. évi köztisztviselői teljesítményértékelés anyagi elismeréséhez a Polgármesteri
Hivatal részére bruttó 310.000.-Ft-ot biztosít a tartalék terhére.
- A 2006. évi Széchenyi Napok megrendezéséhez az iskola részére a költségvetésben
biztosított 750 ezer forint felett további 350 ezer Ft-ot biztosít a tartalék terhére, figyelemmel
arra, hogy a Széchenyi Napokon erdélyi honfitársainkat látják vendégül az iskolában.
- Nagy Vilmosné Alsónémedi, Dózsa György tér 1.sz. alatti lakos ingatlanvásárlási
kérelmében a döntést a következő ülésre halasztja azzal, hogy addig az időpontig lehetőség
szerint minden képviselő személyesen tekintse meg a helyszínt a megalapozott döntéshozatal
érdekében. A Gyógyszerésznő az Opál házhoz kapcsolódó raktárépületből, illetve az alatta
lévő ingatlanrészből kb. 25m2-t szeretne megvásárolni.
- Elvetette azt a javaslatot, hogy a Fő u. 73.sz. alatti Művelődési Házban található
használhatatlan zongora értékesítését az Alsónémedi Hírmondóban jelentessék meg és úgy
döntött, hogy értékesíti az említett, az Önkormányzat számára jelen állapotában
használhatatlan zongorát Nagy Vilmosné Alsónémedi, Dózsa György tér 1.sz. alatti lakos
részére bruttó 50.000.-Ft összegért, figyelemmel arra, hogy a zongora használhatóságához
több százezer forint összeget kellene ráfordítani.
- A 2007. évi címzett támogatásra benyújtja pályázatát a Széchenyi István Általános Iskola
Alsónémedi, Iskola u. 1.sz. alatti épületének tornacsarnokkal, tantermekkel és aulával történő
bővítésére, s az ezzel kapcsolatos előkészítő munkák esetleges anyagi kiadásait a tartalék
terhére biztosítja.
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- Pesterzsébet Önkormányzatának kezdeményezésére felhatalmazza dr. György Balázs
polgármestert 2 db kórházi ágy vásárlására 200.000.-Ft összeg erejéig a Fővárosi
Önkormányzat Dél-pesti Jahn Ferenc Kórháza részére az alapítványok támogatására szánt 400
ezer Ft terhére. A Testület döntésének indoka, hogy a némedi lakosok közül sokan ezen
kórházban részesülnek egészségügyi ellátásban.
- Engedélyezi az Alsónémedi története és néprajza, valamint az Alsónémedi XX. századi
története c. könyvek, és az Alsónémediről készült film digitalizálását és DVD formában való
előállítását 195.000.Ft + ÁFA összegben a tartalék terhére. Jóváhagyja továbbá, hogy az
1990-től készült községi eseményeket rögzítő videó felvételek is kerüljenek digitalizálásra
400.-Ft/óra összegben a tartalék terhére.
- Az AIRVAC Vákuumos Szennyvízhálózat Üzemeltető Kft. ügyvezetői teendőinek
ellátásával Kozma Miklóst (2351 Alsónémedi , Fő u. 55.) bízza meg újabb 5 esztendőre és
2006. január 01-től havi bruttó 200.000.-Ft-os összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület ezután a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság határozati javaslatait tárgyalta és a következő döntéseket hozta:
- Ellentétben a bizottság javaslatával, az útaszfaltozások várhatóan nagy terhet jelentő
költségei miatt a Ványi út növényzetének további ritkítását elnapolja, a jövő évi koncepció
tárgyalásáig.
- Felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert a Gyáli úton lévő volt sitt-lerakóhely
melletti dűlőút önkormányzati költségen történő lezárására annak érdekében, hogy
az illegális szemétlerakás lehetőségét csökkentsék.
- A szokásos tavaszi szemétgyűjtést a közterület-felügyelő irányítása mellett 2006. március
április hónapban Wágner Gyula Alsónémedi, Árpád u. 26. sz. alatti vállalkozóval végezteti
el. Emellett megemlítjük, hogy a DAKÖV Kft. rakodó és szállító gépjárműveket bocsát ezen
akcióhoz az Önkormányzat rendelkezésére.
- A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv átdolgozására a PESTTERV Tervező és
Tanácsadó Kft. 250.000.-Ft + ÁFA összegű ajánlatát fogadja el. Ezen tervmódosítás célja,
hogy az Északi Vállalkozói Terület egy részénél a terület hasznosíthatósága érdekében a
tulajdonosok összefogását alapozza meg.
Ezután a Képviselő-testület felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert a Soroksári
Egyetértés Vadásztársaság által felajánlott együttműködési megállapodás aláírására.
Megjegyezzük, hogy ezen megállapodás bármikor felmondható és csak kedvezményeket
biztosít az Önkormányzat számára.
A Képviselő-testület által járdaépítésre kiírt pályázatra érvényes pályázatot senki nem adott
be. A Testület korábbi döntése alapján az e célra elkülönített összeget a belterületi utak
aszfaltozására kellett volna használni. A Képviselő-testület ezen határozatát részben
módosítva úgy döntött, hogy e keretösszegből elsődlegesen a napközis gyerekek Kossuth
Lajos utcai iskolaépületből az Iskola utcai iskolaépületbe történő átjutásának javítása
érdekében megépíti a Fő u. 6-20-ig sz. ingatlanok előtt a járdát. Felhatalmazza a
Polgármester Urat ajánlatok beszerzésére és a legkedvezőbb ajánlattevővel a kivitelezés
megvalósítására.
A Képviselő-testület a Kulturális és Oktatási Bizottság határozati javaslatát figyelembevéve,
felhatalmazta dr. György Balázs polgármestert árajánlat kérésére a Polgármesteri Hivatal
épületének belső falán elhelyezendő, 1956-os forradalomnak emléket állító dombormű
készítésére.
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A testület jóváhagyta a Kisdunáért Önkormányzati Társulási Megállapodás és a Kisdunáért
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását az előterjesztett formában.
Az ülés ezt követő részében a Képviselő-testület úgy döntött, elfogadja dr. György Balázs
polgármester beszámolóját az elmúlt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról valamint a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
A testület felhatalmazta a polgármestert, miszerint az alapítványok támogatására 2006. évi
önkormányzati költségvetésben elhatárolt 400 ezer forintos keretösszegből többek között a
Magyar Politikai Foglyok Szövetségét is támogassa. Felhatalmazta továbbá arra, hogy a régi
temetőben található ismeretlen, magyar, II. világháborúban elesett katonák sírjai ápolásának
költségeit térítse meg Végh László Alsónémedi, Széchenyi u. 4. sz. alatti lakos részére.
Felkéri a testület ezzel kapcsolatosan az Általános Iskola vezetőségét, hogy a bácsi idős
korára tekintettel vegye fel vele a kapcsolatot és lehetőség szerint a gyerekekkel segítsenek
neki a sírok további gondozásában.
Ezután a Képviselő-testület úgy döntött, hogy felhatalmazza dr. György Balázs polgármestert
újabb szerződés megkötésére a Boss-Immobilien Kft-vel a 8,5 hektáros önkormányzati terület
értékesítésére vonatkozóan a korábbi feltételekkel azzal a változtatással, hogy a szerződés
határozatlan időre szól, úgy, hogy mindkét fél 3 hónapos felmondási idővel mondhatja azt
fel. A szerződés felmondással történő megszüntetése esetén az ingatlanforgalmazót
semmiféle költségtérítés, díj illetve kártalanítás nem illeti meg.
Az ülés befejező részében, a Képviselő-testület, zárt ülés keretében döntött a 2006. évi
országgyűlési választások első és második fordulóját lebonyolító, Szavazatszámláló Bizottság
személyi összetételéről és ezután elfogadta dr. Tüske Zoltánnak, mint a Jogi és Ügyrendi
Bizottság elnökének beszámolóját a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról.
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testülete legközelebbi ülését: 2006. március 31-én,
pénteken, 17 órakor tartja. Ezt megelőzően l6 órakor képviselői fogadóórára várjuk a helybeli
polgárokat. Kérjük ott azok vegyenek részt akiknek megválaszolatlan kérdésük van és ne
hagyatkozzanak a pletykákra és más „jól értesült” forrásokra. A fogadóórán és az ezt követő
testületi ülésen, hiteles válaszokat kaphatnak az Önöket érdeklő kérdésekre. A testületi ülések
nyilvánosak, ezek időpontjáról hirdetőtábláinkon és a Polgármesteri Hivatalban is közzétett
hirdetményről értesülhetnek.
Tájékoztató Bizottság
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