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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Miháld község önkormányzati képviselő-testülete 2011. október 22. napján
megtartott, 16.10. órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén Miháld és Pat Községek
Körjegyzősége Tanácstermében (8825 Miháld, Fő út 2.)
Jelen vannak: Gerő Sándor polgármester,Vig Zsolt alpolgármester és Márfi Szilárd
helyi önkormányzati képviselők.
Távol van: Gergely Norbert és Polainé Dr. Lenkovics Anna helyi önkormányzati
képviselők.
Tanácskozási joggal megjelent: Szegedi Bernadett körjegyző.
Lakosság részéről megjelent: 7 fő.
Gerő Sándor polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, hiszen azon a határozatképességhez szükséges létszámban - 3 fővel a képviselő-testület megjelent. Elmondja, hogy az ülés összehívása a szervezeti és
működési szabályzat szerint történt. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére javaslatot
tesz. Felkéri Vig Zsolt alpolgármester urat és Márfi Szilárd képviselő urat a
jegyzőkönyv hitelesítésére.
Javaslatot tesz a napirendi
közmeghallgatásra tekintettel.

pontok

elfogadására

az

előre

meghirdetett

A
képviselő-testület határozathozatal nélkül a javaslatnak megfelelően –
egyhangúlag - a következő napirendet alkotta:

NAPIREND:
1./ Közmeghallgatás
Előadó: Gerő Sándor polgármester

1./ Közmeghallgatás
Gerő Sándor polgármester: Ezennel megnyitja a Közmeghallgatást. Kéri, akinek
javaslata, hozzászólása van, tegye meg.
Az ülés megkezdése előtt elhangzott egy kérdés az árkok tisztításával kapcsolatban.
Miről lenne szó?
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Bognár József Béke utca 8: Elmondja, hogy az ő környékükön lévő átereszek
nincsenek kitisztítva, és egy nagyobb esőzés komoly gondokat okozhat. Ezért kéri az
önkormányzatot, hogy szólítsa fel azokat az embereket, akik nem tisztítják az
árkokat, hogy tegyék meg, vagy az önkormányzat közmunkásokkal oldja meg.
Vig Zsolt alpolgármester: Ő azt javasolja, hogy az önkormányzat küldjön ki egy
körlevelet mindenkinek, hogy az őszi időszak beköszöntével és erre tekintettel
tisztítsák ki az árkokat.
Gerő Sándor polgármester: A közhasznúakkal az árokásás nem megoldható. Ő is azt
a megoldást támogatja, amit alpolgármester úr is mondott, hogy felszólítás, és
mindenki a saját árkát ássa ki, ugyanis ez minden tulajdonos kötelessége is.
Vig Zsolt alpolgármester: A közhasznúakkal kapcsolatot felvetésre Papp János
tudna válaszolni, hogy jelenleg nincs egy ütőképes csapat, akikkel meglehetne oldani
fontos dolgokat. Nincs ember.
Ivanovics Nándor Petőfi utca 4: Nem érti miért beszélnek erről, mikor a
polgármester úr az előbb mondta, hogy a tulajdonosoknak kell az árkukat
kitisztítani. Miért van az önkormányzat? Kényszerítse ki.
Márfi Szilárd képviselő: De hogyan, mivel sok lehetőség nincs a kezükben. Hiába
büntetik meg őket, ha nem fizetik be. Nem lehet végrehajtást kérni, mert 500.000
forint alatt nem lehet.
Ivanovics Nándor Petőfi utca 4: Ilyen alapon, ha nem fizeti be az adóját, nem
csinálnak vele semmit?
Márfi Szilárd képviselő: Azért az nem úgy van, mivel ő dolgozik és a fizetéséből
levonható az adó. De sajnos sok mindent nem lehet velük kezdeni.
Bognár József Béke utca 8: És a rengeteg kutyával a telekbe? Kerítés nincs, de öt
kutya biztos hogy van. De mikor kellene biztos nincs gazdája. Nem lehet ezt
szabályozni?
Szegedi Bernadett körjegyző: Elmondja, hogy ez nem szabálysértési ügy, mert nem
a közterületen történik veszélyeztetés, hanem tipikusan birtokvédelem. Be kell
jelenteni, ki kell vizsgálni. De mire odáig jutnak, nem sikerül azonosító a kutya
tulajdonosát.
Ivanovics Nándor Petőfi utca 4: A rendeletekre is szeretne egy példát mondani. A
tűzgyújtást rendeletben szabályozták. Ma például nem lehetne, mégis több helyen
látott a kertekben füstöt. Akkor ennek mi értelme volt?
Márfi Szilárd képviselő: Van értelme, csak közterület felügyelőjük nincs, aki
büntethet.
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Ivanovics Nándor Petőfi utca 4: Akkor ki szólhat rá, hogy ne égessen? Ki büntethet?
Szegedi Bernadett körjegyző: Bejelentést kell tenni fényképpel, tanúval és indulhat a
szabálysértés. A bizonyítási eljárás nagyon fontos.
Bihari Sándorné Dózsa György utca 40: Szerinte a háza előtt mindenki rendet tud
tenni, ehhez nem kell az önkormányzat.
Gerő Sándor polgármester: Ha már a közhasznú munkásokról is volt szó. Tavaly
ősszel a testület úgy állt a dolgokhoz hozzá, hogy akit lehetett mindenkit behívott
dolgozni, hogy meglegyen a biztosítási jogviszonya. De vannak rossz tapasztalatuk is
ezzel kapcsolatosan. Sajnos.
Bognár József Béke utca 8: Érdekelné, hogy lett ennyi közmunkás, mikor ezelőtt
csak négy volt?
Vig Zsolt alpolgármester: Elmondja, hogy januártól a Nagykanizsai Munkaügyi
Központ előírta nekik, hogy 47 főt foglalkoztatni kell, és 5-6 fővel volt több személy.
Úgy gondolták, hogy ne maradjon ki az a pár személy se, így megpróbáltak
mindenkit behívni. Szerinte kisebb nagyobb döccenőkkel működött a dolog.
Régebben könnyebb dolga volt az önkormányzatnak, mert nem kellett nekik
emberekre pályázni, mint most, és annyi időre, mint most. Hogy jövőre mi lesz csak
sejteni lehet.
Szegedi Bernadett körjegyző: Csak annyit tudnak, hogy ami munkák segítenék az
önkormányzat likviditását, azt nem fogják jövőre támogatják. Olyan munkákat kell
kitalálni, amit el tud adni az önkormányzat, amiből meg tud élni.
Papp Jenő Kossuth utca 25: Egy kérése lenne a tisztelt testülethez. Három
hirdetőtáblát nem lehetne kihelyezni a faluba, hogy mindenki értesüljön arról, mi
folyik a faluban?
Bognár József Béke utca 8: Hangos híradó rendszert nem lehet megcsinálni?
Márfi Szilárd képviselő: Nagyon nagy költség lenne, próbáltak rá pályázni, de nem
jött össze.
Gerő Sándor polgármester: A táblával megpróbálnak valamit kezdeni.
Bognár József Béke utca 8: Elmondja, hogy felháborítónak tartja, az alanyi jogon járó
juttatásokat, mert véleménye szerint nagyon sokan nem szorulnak rá, úgy, mint a
faluban a segélyekre sem.
Gerő Sándor polgármester: Ezzel kapcsolatban azért el szeretné mondani, hogy a
testület álláspontja a segélyezés kérdésében az, hogy minden egyes kérelmet 10-szer
is átbeszélnek, megnézik van-e rá fedezet, és így döntenek. Név, és adatok nélkül
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annyit elmondhat, hogy egész évben kettő segély lett kiutalva, szigorú feltételekkel,
rövid visszafizetési határidővel.
Márfi Szilárd képviselő: Az adó forintok bejövetelét is szigorúan ellenőrzik. Olyan,
hogy az adót mindenki befizesse, szerinte nem létezik.
Ivanovics Nándor Petőfi utca 4: Százalékban mennyi a befizetés?
Szegedi Bernadett körjegyző: Elmondja, hogy a befizetési hajlandóság elég jó,
pontos számadatot nem tud mondani, mert nincs előtte anyag, de olyan 98%-os az
arány. A kintlévőség kb. 100.000 forint, amit sehogy nem tudnak végrehajtani, mert
nincs letiltható jövedelme az alanynak.
Gerő Sándor polgármester: Az önkormányzat álláspontja ebben a kérdésben, hogy
mindenkivel, akinek problémája van, az ügyintézővel együtt leülnek és
megpróbálnak valamit intézni, hogy az adók be legyenek fizetve.
Ivanovics Nándor Petőfi utca 4: A szennyvíz birsággal kapcsolatban fejlemények
vannak?
Szegedi Bernadett körjegyző: A Legfelsőbb Bíróságtól megkapták a papírt, de nem
tudják, csak reménykednek abban, hogy le van zárva az ügy. Az ítélethozatal után a
Zöld Hatóságnak 30 napja lett volna arra, hogy újra indítsa az eljárást, amit nem tett
meg, és már 7 hónap eltelt azóta. Semmi értesítést nem kaptak eddig.
Gerő Sándor polgármester: A szennyvízlerakó helyről szeretné tájékoztatni a
lakosságot, hogy 2012. május, 7.-től nem hordhatják a szennyvizet a régi helyre, újat
kell keresniük.
Vig Zsolt alpolgármester: Jelenleg úgy van, hogy új helyet kell keresni, és arra
minden engedélyt meg kell kérniük, aminek az anyagi vonzatát pontosan nem is
tudják.
Gerő Sándor polgármester: Miháld közigazgatási területén keresik a lerakó helyét,
mert nem szeretnének megint úgy járni, hogy másik község polgármestere úgy dönt,
nem tartja fenn tovább a lerakót. Ezt azért tehette meg Pat Önkormányzata, mert a
terület 100%-os tulajdonosa. Visszavonta tulajdonosi hozzájárulását, és nekik új
helyet kell keresni.
Bognár József Béke utca 8: Az önkormányzatnak nincs területe?
Gerő Sándor polgármester: Egy van, a 47 hektáros terület. Abból kellene egy 3
hektáros részt engedélyeztetni, de annak a területnek mindenben meg kell felelnie a
követelményeknek. Jelenlegi információik birtokában az engedélyeztetés kb. 1,5
millió forintba kerülne, a további meghosszabbítás pedig fél millióba.
Márfi Viktorné Fő út 33: Csatornázásban nem gondolkodik az önkormányzat?
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Gerő Sándor polgármester: Elmondja, hogy körbe néztek pályázat terén, és egy hete
írtak ki, november 1-jei határidővel egyet. Készülni nem nagyon lehetett rá. 40-400
millióig lehet pályázni, ami nem biztos, hogy elég lenne Miháldnak. Pályázat íróval,
aki ezzel foglalkozik megbeszélést fog folytatni, aki tájékoztatni fogja az előnyökről
és a hátrányokról is.
Bognár József Béke utca 8: A lakosságnak mennyibe kerülne? Mert mikor ezelőtt
volt róla szó 240-280 e forintokról beszéltek. A mostani szennyvíz hozzájárulásoknál
is ekkora összegeket emlegetnek, holott több, mint 15 év eltelt azóta.
Márfi Szilárd képviselő: A hozzájárulás szerinte beruházásfüggő.
Gerő Sándor polgármester: Ahhoz, hogy a szennyvíz beruházás meglegyen a
lakosság 70%-ának akarnia kell, az önkormányzatnak pedig pályáznia kell.
Márfi Szilárd képviselő: Szerinte ezzel a dologgal, hogy a lakosság 70%-a akarja,
vigyázniuk kell, ugyanis a pályázathoz a terveket csatolni kell, hogy egyáltalán
elindulhasson. Azonban az önkormányzatnak nincsen erre pénze.
Gerő Sándor polgármester: A szennyvíz hálózat kiépítése egy akkora beruházás
lenne Miháldnak, hogy hiába mond bármit a testület, ha a falu nem akarja. Ennek a
megvalósításához egy széleskörű lakosság tájékoztatás kell mindenre kiterjedően,
mert nem kis pénzről van szó.
Márfi Szilárd képviselő: A Balaton közelsége miatt sok lehetősége nincs is
Miháldnak. Vagy csinál egy víztisztítót vagy Kanizsa. Csak az a baj, hogy a
Zalakarosi Kistérséghez tartozik Miháld, de oda a törvény szerint nem vihetik a
szennyvizet.
Gerő Sándor polgármester: Az iskolával kapcsolatban elmondja, hogy a mai
helyzetben, amikor hetente változnak dolgok nagyon nehéz döntéseket hozni. Ezért
nehéz kérdésekre válaszolni.
Márfi Szilárd képviselő: Az iskola újraindításához írt ki a kormány pályázatot, de
olyan kevés pénzt adott rá, hogy lehetett látni, hogy semmire nem elég, esetleg két
kisiskola újraindításához.
Gerő Sándor polgármester: Pályázatokhoz még megemlítené, hogy pályázik az
önkormányzat a kamerarendszer kialakítására.
Bognár József Béke utca 8: A kamerák hol lesznek felszerelve? A központban vagy
máshol is?
Márfi Szilárd képviselő: Elmondja, hogy nem a kamera drága, hanem az a rendszer,
ami rögzíti a képet, hangot.
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Gerő Sándor polgármester: Több helyre szeretnének kamerát, de ellenőrizni csak a
rendőrség vagy közterület felügyelő ellenőrizheti, használhatja fel. Az
adatbiztonságra nagyon kell vigyázni.
Bognár József Béke utca 8: A törvényeket kellene betartatni. Még valami,
visszanyúlva a régi időkhöz. Annak idején volt papírgyűjtés, vasgyűjtés. Az
önkormányzat nem tudná megoldani, hogy összeszedi ezeket a dolgokat, és nem
kellene lomtalanítás, nem lenne mit szétdobáljanak, és nem lenne annyi idegen sem a
faluban. Így is lehetne fékezni a bűzözést.
Márfi Szilárd képviselő: Szerinte megoldható lenne, kérnek rá engedélyt. A bűnözés
pedig úgy is visszaszorítható lenne, ha a szomszédok figyelnek egymásra, és kiállnak
egymásért, akkor véleménye szerint nem kellene félnie senkinek.
Bihari Sándorné Dózsa György utca 40: Ő is ezt tette, mégis őt fogják meghurcolni.
Gerő Sándor polgármester: Megkérdezi, hogy valakinek a közmeghallgatás
keretében kérdése, javaslata van-e?
Márfi Viktorné Fő út 33: Neki lenne. A faluban történt kutya összeírás. Ennek mi
volt a célja?
Szegedi Bernadett körjegyző: A hatósági állatorvos feladata lett volna a kutyák
nyilvántartása, és megkérte őket, hogy segítsék nyilvántartani, összeírni a kutya
tulajdonosokat, az ebek számát. Semmi más célja nem volt ennek az összeírásnak.
Márfi Viktorné Fő út 33: Nagyon jó. Aki nem oltatja be, azzal mit lehet tenni? Ki
ellenőrzi?
Szegedi Bernadett körjegyző: Szabálysértés, és a hatósági állatorvosnak kell
ellenőriznie, ő tesz feljelentést a jegyzőnél.
Márfi Viktorné Fő út 33: Helyi adók, hogy fognak változni jövőre? Lehet erről
valamit tudni?
Szegedi Bernadett körjegyző: Amíg a kormány nem dönt a helyi adók változásáról,
addig nem tud mit mondani. De annyit lehet tudni, hogy kevesebb nem lesz. Az
adók változásával, emelésével rákényszerítik az önkormányzatokat, hogy kivessék,
mert ebből kell majd megélniük, a helyi fejlesztéseiket megvalósítaniuk.
Gerő Sándor polgármester: Az adókról azt lehet tudni, hogy mindent központosítani
akarnak. Amit csak lehet, elvonnak az önkormányzatoktól, utána meg azt mondják,
vessen ki az önkormányzat különböző adókat, vagyis sarcolja meg a népet. Vagy ha
nem vége az önkormányzatnak. Az alkotmánymódosításban az szerepel, hogy ilyen
esetekben önkormányzati vagyonvesztéssel is járhat ez a folyamat. Állami tulajdonba
kerül minden vagyon.
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Ivanovics Nándor Petőfi utca 4: Azt szeretné megkérdezni, hogy az önkormányzat
nem tudná-e azt csinálni, mint több önkormányzat az adó bevétel növelés
szempontjából, hogy papíron fuvarozó cégeket költöztettek a községbe?
Márfi Szilárd képviselő: A felvetésre válaszolva, pont ezelőtt héten hoztak egy
jogszabályt, az azonnali elvonásra. Aki nem végez termelő tevékenységet a
községben, az nem fizet oda adót.
Márfi Viktorné Fő út 33: Óvoda, iskola marad a községben?
Gerő Sándor polgármester: A testület ragaszkodik a nyolc osztályos iskolához, ezért
dolgoznak már hónapok ót. Jelenleg működik, az Alapítvány tartja fenn. Az óvoda
helyzete biztosabb. Fontos információ lehet az iskolával kapcsolatban, hogy tavasszal
folytak tárgyalások a Zalakarosi Kistérséghez csatlakozásról. De sajnos a tárgyalások
áprilisban megszakadtak, mert egy falu megvétózta a döntést, ezért nem lehetett
Kistérségi szinten megoldani a csatlakozást. Jelenleg Alapítványi működésben van,
de azt tudni kell, hogy a tervezetben az áll, hogy az állam keményen sarcolja az
alapítványokat. Azt még hozzátenné, hogy az önkormányzat törekszik az igazságos
teherviselésre, hogy a három település, a gyerek létszámnak megfelelően ossza el
egymás között a költségeket. Ne mindent Miháld fizessen.
Papp Jenő Kossuth utca 25: Szerinte azt kellene kitalálni, hogy az állam nélkül
megoldani az iskola, óvoda fenntartását, mert véleménye szerint az állam nem fog
adni pénzt. Ki kell találni olyan csábító lehetőségeket a gyerekes szülők részére, hogy
a faluba hozzák a gyerekeiket.
Gerő Sándor polgármester: Ez nem a testület feladata, az Alapítvány felelőssége. Az
iskolában, az Alapítványnál is szakemberek dolgoznak. Nekik kell kitalálni a
megoldást. Az önkormányzat jogilag nem szólhat bele egy iskola működésébe.
Szegedi Bernadett körjegyző: Csak úgy tudna beleszólni, ha nem ad pénzt, de az
nem cél.
Papp Jenő Kossuth utca 25: Véleménye szerint alulról kell felépíteni a közösségüket.
Ha a kormány úgy dönt Miháldon ne legyen önkormányzat, hozzá lesznek csatolva
egy másik településhez, és ott fogják eldönteni a sorsunkat, akkor mi lesz? Most kell
elkezdeni gondolkodni.
Vig Zsolt alpolgármester: Ha központilag lesz meghatározva, hogy hol legyen
önkormányzat, akkor azzal senki nem tud mit csinálni.
Szegedi Bernadett körjegyző: Elmondja, hogy a mintaprojekttel erre is lesznek
rákényszerítve az önkormányzatok, hogy kitaláljanak valamit.
Gerő Sándor polgármester: Ehhez kapcsolódóan tájékoztatja a lakosságot a kormány
által támogatott téli közmunkaprogramról, aminek az érdekessége, hogy télen hó
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lapátolásra, kitételként szerepel, nem lehet embert alkalmazni. De pontos
tájékoztatást nem kapott a munkaügytől sem.
Márfi Viktorné Fő út 33: Akkor nincs is közcélú dolgozó a téli hónapokra?
Gerő Sándor polgármester: Náluk lesz 4 nő és egy férfi. Ennyiről tud, ha nem
változik.
Megkérdezi, hogy valakinek kérdése van-e még bármivel kapcsolatban?
Bognár József Béke utca 8: Neki az lenne a kérdése, hogy az utakkal kapcsolatban
nem lehetne-e valamit tenni? Például az ő utcájukban az út nem ekkora forgalomra
lett tervezve, és az aszfalt nagyon meg van töredezve. De ez jellemző a település más
utcáira is. Vagy esetleg súlykorlátozó táblát kitenni? Mert mindenki azt mondja nincs
pénz, de tegyünk rendet. Véleménye szerint valahol el kellene kezdeni.
Papp Jenő Kossuth utca 25: Az utaknál a legnagyobb problémát abban látja, hogy a
vízelvezető árkok nincsenek kitisztítva. Ha ez megfelelően meg lenne oldva, akkor a
víz nem maradna az úton, az autók nem vágnák szét, és a fagy sem tenné tönkre.
Gerő Sándor polgármester: Az útkarbantartással kapcsolatban tájékoztatja a
lakosságot, hogy érdeklődtek több helyen, és a legolcsóbb árajánlatot tudja mondani
1800 forint/m2+Áfa. Pontosan felmérték a területeket, hogy mekkoráról lenne szó.
400-450 m2 az összterület, ami szűkön számolva is több mint 800.000 forintba
kerülne. A kátyúzásra is kaptak árajánlatot, ami meleg aszfalttal történne, 4100
forint+Áfa lenne.
Papp Jenő Kossuth utca 25: Javaslata az lenne, hogy van egy szakember, aki tudja,
mit kell csinálni Bognár József személyében, ők pedig társadalmi munkába
megoldanák, csak az anyagot kell megvenni.
Vig Zsolt alpolgármester: Megkérdezi Bognár Józseftől, hogy hivatalosan meg lehet
–e ezt oldani?
Bognár József Béke utca 8: Igen meglehet, Zalaszentgróton lehet venni hideg
aszfaltot, ami után tömörülő anyag. Elmondja a technikáját. Szerinte így megoldható.
Márfi Viktorné Fő út 33: Szeretné megtudni, hogy a Véghelyi János féle ügy, az
önkormányzati úttal kapcsolatban, lezárult?
Márfi Szilárd képviselő: Amíg az utat nem áll neki szántani, nincs mit tenni. Ezt
elbirtoklással lehet rendezni bírósági úton.
Vig Zsolt alpolgármester: Az út kimérése hivatalos földmérő által történt, és
ugyanott van, ahol a térkép jelöli.
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Bognár József Béke utca 8: Az erdő szélén valamikor volt egy út, de már benőtte a
gaz, és állandóan vita tárgyát képezte. Azt szeretné megtudni, hogy az most kinek a
tulajdonában van?
Vig Zsolt alpolgármester: Az is önkormányzati tulajdonban van. Jövőre azt tervezik,
hogy ha az erdészetnek lesz fakitermelése, odaadják használatra, ott fogják a fákat
lehordani, annak a fejében fogják kitisztítani az utat. Vagy az önkormányzat fogja
kivágni a fát, és az erdészet csináljon utat magának.
Gerő Sándor polgármester: A közmeghallgatás keretein belül szeretné tájékoztatni a
lakosságot az óvoda, konyha helyzetéről. Az iskolás gyerekeknek egy beszállító
cégen keresztül oldják meg az étkeztetésüket, az óvodásoknak december 31.-ig még a
konyhába fognak főzni. Január 1.-től ott is átállnak a beszállításra a tervek szerint,
tehát a főzés megszűnik a konyhán. Továbbra is önkormányzati tulajdonban marad a
konyha, ha esetleg változik valami, újra lehessen főzni. Erre azért volt szükség, mert
az Alapítvány az iskolás gyerekek után plusz rezsit is fizetett az óvodások után nem
kellett. Volt olyan hónap, hogy a rezsi összege 800-900.000 forint volt. Szeretné
hangsúlyozni a testület véleményét, hogy miért volt szükség erre a két lépcsőre. Mert
ha mindjárt meglépték volna, hogy a konyhába ne főzzenek, embereket kellett volna
elküldeni. Ezt nem akarták. Amiről tud személyi kérdéseket illetően, hogy nyugdíjba
vonul egy dolgozó és átképzésben fog részt venni egy dolgozó. A polgármesterekkel
is beszéltek már a tervekről, hogyan legyen, miként legyen? De a személyeket érintő
döntéseket az intézményvezetőnek kell meghoznia.
Valami más kérdés, hozzászólás a lakosság részéről van-e? Ha nincs, akkor
megköszöni a részvételt. Ezennel bezárja a közmeghallgatást.
Gerő Sándor polgármester: Ha más hozzászólás, kérdés nincs, bezárja a nyilvános
testületi ülést és zárt képviselő-testületi ülést rendel el.
Tekintettel arra, hogy több kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt a képviselőtestület részéről, a polgármester az ülést bezárta, és megköszönte a képviselő-testület
részvételét, együttműködését.
Lezárva: 2011. október 22.-én 18.05.órakor.

Gerő Sándor
Polgármester

Szegedi Bernadett
körjegyző

Vig Zsolt
jkv.hitelesítő

Márfi Szilárd
jkv.hitelesítő
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Közmeghallgatás
Miháld
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011.
október 22.-én ( szombaton) 16.00. órakor közmeghallgatást tart a
Miháldi Művelődési Házban (8825 Miháld, Fő út 8.)

A közmeghallagtásra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 13. §-a alapján kerül sor. A jogszabály szerint a
képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot
tehetnek.
A közmeghallgatásra meghívjuk és várjuk a Tisztelt Miháldi
Lakosokat!
Miháld, 2011. október 10.
Miháld
Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében:
Tisztelettel:

Gerő Sándor sk.
polgármester
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