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Készült: Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 25-én  

     18,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról 
 

Az ülés helye: Gyöngyöstarján Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme  
 
Jelen vannak:  

Kiss Viktor polgármester 
Nagyné Záper Krisztina alpolgármester 
Babus Edina 
Ozsvári Dénes 
Ludányi Ferenc képviselők 
 

Tanácskozási joggal megjelent: 
 Dr. Jakab Csaba jegyző 
    
Megjelentek: 

Csontos László 
Korponyiné Gyöngyösi Anett 
Korponyi János 
Szabó József 
Ludányi István 
Karsai János 
 
Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
Gyenesné Fekete Ildikó Gazdálkodási előadó 
Paulenka Hajnalka községüzemeltetési előadó 
Kerekné Ludányi Klaudia pénzügyi előadó 
Berta Henrietta igazgatási előadó - jkv. vezető 

 
(A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
 
Kiss Viktor: 
Tisztelt megjelentek, kedves lakosok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a 2019. évi közmeghallgatáson. A 
közmeghallgatás lényege, hogy az itt megjelentek kéréseit, problémáit megtudjuk, és arra, ha nem is azonnal, 
de a későbbiekben megoldást találjunk, választ tudjunk adni. A tájékoztatók után kérem, akinek lesz kérdése, 
kérése tegye fel bátran.  
 
Napirend  
 

1. Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről 
2. Tájékoztató a község környezeti állapotáról 
3. Településkép védelméről szóló rendelet módosítása 

 
(A hirdetmény a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 
 

1. napirend Tájékoztató a község gazdálkodásáról, településüzemeltetési ügyekről 

(Kiss Viktor ismerteti a jegyzőkönyv 3. számú mellékletében található tájékoztatót.) 
 
Kiss Viktor:  
Köszönöm a figyelmet. Van-e kérdés vagy észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
áttérünk a következő napirendi pontra. 

2. napirend Tájékoztató a község környezeti állapotáról 

(Kiss Viktor ismerteti a jegyzőkönyv 4. számú mellékletében található tájékoztatót.) 
 
Kiss Viktor:  
Van-e kérdés vagy észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban?  
 
Csontos László: 
A Dobó utcai árok tisztításával kapcsolatban kérdezném, hogy mikor kerül rá sor? 
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Kiss Viktor:  
A tájékoztatóban tételesen nem soroltam fel minden utcát, de a Dobó utcai árok is szerepel azon utcák 
sorában, ahol tavasszal feltétlenül el kell végezni a tisztítást.  
 
Csontos László: 
Egyelőre a szomszéddal átmenetileg megoldjuk a tisztítást, de jó lenne, ha végleges megoldást lehetne találni 
a problémára. 
 
Kiss Viktor:  
Nagy figyelmet fogunk fordítani a csapadékvíz elvezetésére, mivel ez az egyik legnagyobb probléma. Úgy 
gondolom, hogy a megfelelő munkák elvégzéséhez az önkormányzatnak is hozzá kell tenni saját erejét, nem 
szabad mindig az ott lakóktól elvárni a megoldást.  
 
Csontos László: 
Abban az utcában különös mértékben figyelni kell.  
  
Kiss Viktor:  
Az István és Dobó utca kereszteződésében található átereszt is át kell vizsgálni. További kérdés? 
 
Karsai János: 
23 éve lakom Gyöngyöstarjánban. Ezalatt az időszak alatt nagyon sok gondot okozott a bánya működése. Ami 
azonban az utóbbi 3-4 évben történik, az botrány. Mivel a Lógi patak völgye hangerősítőként működik, 
különösen problémás. Néha vasárnap este ½ 11-kor is dolgoznak, ami elfogadhatatlan. A kavicsot elszállító 
járművek már hajnalban dübörögnek és nem hagyják pihenni az ott lakókat. A bánya ellen szóló tények – 
robbantások, nem is a községnek fizetnek adót, az elkerülő utat annyira tönkretették, hogy nem lehet 
közlekedni, zajszennyezés, levegőszennyezés, környezetszennyezés, nem lehet pihenni – sokkal erősebbek, 
mint ami mellette szól, ami közül nem is tudok egyet sem említeni. 
 
Kiss Viktor:  
Ma is voltam kint a bányában, beszéltem a bérlővel. A Duna Aszfalt cégcsoport tulajdonában van a bánya, a 
jelenlegi bérlő 2018-tól bérli, a szerződés 2020. december 31-ig szól. Ők talán az egyetlen bányahasználók, 
akik fizetnek iparűzési adót. Felsoroltam a problémákat, elsőként az autók közlekedését. Mivel a szállítást 
alvállalkozó végzi, nekik nincs beleszólásuk, hogy mikor és hogyan közlekednek. Bár többször kérték őket, 
hogy tartsák be a szabályokat, ráhatásuk nagyon nincs, esetleg annyi, hogy változtatnak a nyitvatartáson. 
Beszéltem a körzeti megbízottal, és a rendőrséggel, akik megígérték, hogy többször fognak ellenőrizni az 
adott területen.  
Robbantások két havonta vannak. Kértem, hogy jelezzék felénk, hogy mikor lesz legközelebb, és akkor 
együttesen ki tudunk menni a falu különböző területeire felmérni, mennyire lehet érezni azokat. Mivel a talaj 
összetétele más és más, a bányában nem tudják, hogy mit tapasztalnak a lakosok a falu különböző területein.  
Azt, hogy hosszú távon mit lehet tenni, még nem tudom, annyi biztos, hogy további 10-15 évre megvan az 
engedély a termelésre. 
 
Karsai János: 
Mi a helyzet az éjszakai munkával? Nagyobb a zaj itt, mint a fővárosban! 
 
Kiss Viktor:  
Holnap beszélni fogok ezzel kapcsolatban. Amennyiben a nyitvatartást későbbre teszik, pl. 8,00 órára, az 
autók közlekedése 6,15 vagy 6,30 lesz. Ez talán már egy barátibb időpont. 
 
Szabó József: 
A jó hír talán ebben a rossz helyzetben, hogy legalább épülnek utak az itt kinyert kavicsból. Korábban nem 
volt forrás, nem volt lehetőség utak építésére. A zajterhelésről pedig annyit, hogy sík aszfalton nincs 
zajterhelés. Ha nem lenne ilyen rossz állapotban az elkerülő út, nem lenne probléma. Ha már kitermelik az 
anyagot, nem lehetne rendbe tenni azt az utat? 
 
Korponyi János: 
Saját tapasztalat, hogy azon az úton 30 km/óra sebességnél gyorsabban nem lehet közlekedni. Az út alapját 
kellett volna megcsinálni, mivel alap nélkül nagyon könnyen tönkremegy – ahogy lehet is látni. 
 
Karsai János: 
Én úgy tudom, hogy eredetileg ez személyautók közlekedésére készült, nem gondolták, hogy ilyen nagy 
teherautók is fognak közlekedni rajta.  
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Szabó József: 
Az a baj, hogy alap nélkül húzták fel az aszfaltot, így pedig a célnak egyáltalán nem felel meg. 
 
Kiss Viktor:  
Mivel eltelt a kivitelezéstől számított 10 év, már átkerült az önkormányzat tulajdonába, így nekünk kell 
megoldani nemcsak a út karbantartását, de a vízelvezetést is. Korábban már volt szó arról, hogy esetleg a 
gazdák bevonásával lehetne ezt a problémát megoldani, de sajnos ez nem sikerült. A bánya mostani bérlői 
partnerek lennének, mivel nekik is érdekükben áll. Mivel azonban csak 2020. december 31-ig bérlők, kérdés, 
hogy utána mi lesz? Valószínű, hogy a Duna Aszfalt újra ki fogja adni és nekik az lenne jó, ha olyannak adná 
ki, aki partner az ilyen jellegű kérdésekben, illetve fizeti az iparűzési adót, ezáltal hasznot hoz a falunak. 
Véleményem szerint első körben le kell ülni velük, hogy hogyan tudjuk a jelenlegi problémát rendezni. Mivel 
a belterületen is lennének javításra váró utak, célszerű lenne olyan megoldást találni, ami mindkét fél 
számára eredményes. Ha egyelőre a zajcsökkentést mederbe lehetne terelni a nyitva tartás 
megváltoztatásával, a rendőrök, illetve a katasztrófavédelem bevonásával, már közelebb kerülnénk a 
probléma megoldásához.  
 
Szabó József: 
További gondot jelent az elkerülő úton, hogy a vízelvezetés nincs megoldva. Ez egyrészt köszönhető annak, 
hogy az ottani szőlősgazdák nem megfelelően gondozzák a területüket, és betömítették az árkokat.  
 
Kiss Viktor:  
Itt is szemléletváltásra lenne szükség.  
 
Szabó József: 
Az avarégetés is hasonló. Mivel az idős emberek egész életükben ezt csinálták, nagyon nehéz, ha nem 
lehetetlen őket meggyőzni arról, hogy már más lehetőségek is vannak. Türelemmel kell lenni velük szemben, 
egyik napról a másikra nem lehet megoldást találni. Bírságolás nem vezet célra, inkább a rábeszélés, jó 
példák állítása. 
 
Kiss Viktor:  
Egyre több tájékoztatót kell adni az alternatív megoldásokról. 
 
Szabó József: 
Az idősek esetében talán a fiatal családtag véleménye és rábeszélése többet jelent, mint egy plakát.  
 
Karsai János: 
Faluközösségben élünk. Jó lenne, ha figyelnénk egymásra. A lakosságnak is öntudatosan kell hozzáállni a 
másikhoz. Sajnos itt nem teszik. Nincsenek tekintettel a szomszédra sem. Ha valaki éget, nem bírságolni kell, 
hanem szólni – de a szomszédnak. Sajnos külterületen is sokan szemetelnek.  
 
Kiss Viktor:  
Az önkormányzat részéről tájékoztatást lehet adni, akár különböző témákban rendezett fórumokon is, ahol 
szakértők meghívásával informálnánk a lakosságot az alternatív lehetőségekről. Ez alkalmat ad arra is, hogy 
az idősekhez is tudjunk szólni, eljussanak hozzájuk az információk. El kell kezdenünk saját jövőnk 
szempontjából egy közösségépítő munkát. Ha már egy csapatnyi embert meg tudunk szólítani, akik 
továbbadják a többieknek ezeket az alternatív lehetőségekről szóló tájékoztatást, szemlélet-formálást tudunk 
elindítani. Van-e további kérdés? 
 
Ludányi István: 
Külterületen lehet-e szőlővesszőt égetni? 
 
Kiss Viktor:  
A tűzoltóság engedélyére van szükség. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A tűzoltóság minden településről bekéri azokat a rendeleteket, amelyek a helyi égetés szabályaira 
vonatkoznak. Amennyiben az önkormányzatok nem hoznak külön rendeletet arról, hogy akár bel- akár 
külterületen lehet-e égetni növényi hulladékot, akkor az országos tűzvédelmi szabályzat értelmében nem 
lehet égetni. Mivel az önkormányzatoknak felhatalmazása van arra, hogy ettől eltérően rendelkezzen, 
Gyöngyöstarján is élt ezen lehetőséggel. A mi rendeletünkben – hasonlóan a belterületi égetéshez – meg van 
szabva, hogy külterületen április 1-jétől október 31-ig lehet növényi hulladékot elégetni hétfői napokon 12,00-
18,00 óra között. A tűzoltóság is csak ennek figyelembevételével ad engedélyt az égetésre.  
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Kiss Viktor:  
Aki szőlővel foglalkozik, tudja, hogy október 31-ig nem lehet minden munkát elvégezni. Szőlővessző 
keletkezik még január-február során is, ami nem fogja megvárni az április 1-i időpontot. Ezt úgy gondolom, át 
kell vizsgálni és a helyi sajátosságoknak megfelelően kell kialakítani az égetéssel kapcsolatos szabályokat.  
 
Szabó József: 
Az önkormányzatnak nincs szárzúzója vagy mulcsozója? 
 
Kiss Viktor:  
Az éppen lenne, de olyan ember nincs, aki kezelné. Zöldhulladék kezeléssel, komposztálással kapcsolatos 
terveink már vannak, de ezek még kidolgozásra várnak. Idő és pályázat kell hozzá. 
 
Ozsvári Dénes: 
A Sósi réti út mellett megszűnt a zöldhulladék elhelyezési lehetőség? 
 
Kiss Viktor:  
Sajnos azt is be kellett zárni. Ide is szemléletváltásra lenne szükség, mivel nem csak zöldhulladék került oda, 
hanem építési törmelék is. Bár – teszem hozzá – a zöldhulladék-kezelés is csak elégetésből állt. A 
hulladékkezelő által biztosított zöldhulladék szállítási időpontokon sem ártana elgondolkodni, mivel a nyári 
időszak helyett inkább egy decemberi szállítást lehetne beütemezni, mivel a falevelek összegyűjtésének 
időszaka már kitolódott és a novemberi utolsó szállítás nem elégséges. Van-e még kérdés? 
 
Csontos László: 
A régi kántor házzal kapcsolatban lenne egy kérdésem. Kié az épület? És nem akar-e felújítást végezni rajta, 
mert egy szégyenfoltja a falunak. 
 
Kiss Viktor:  
A tulajdonos az egyház, de bérbe adták a vadászoknak.  
 
Csontos László: 
De össze fog dőlni az az épület. Kosz és élősködők vannak.  
 
Kiss Viktor:  
Mivel nem önkormányzati tulajdonban van az épület nem hiszem, hogy tudunk érdemben foglalkozni az 
üggyel.  
 
Ludányi Ferenc: 
Pályázat esetén az egyház fel tudná újítani az épületet, de anélkül nem. 
 
Kiss Viktor:  
Meg fogjuk keresni az egyházat és tájékoztatást kérünk, meddig szól a jelenlegi szerződés és milyen hosszú 
távú elképzeléseik vannak az épülettel kapcsolatban.  
 
Ozsvári Dénes: 
A kártevőkkel kapcsolatban sem tudunk tenni semmit? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Az Egészségügyi Minisztérium által kiadott rendelet szerint elsősorban a tulajdonos kötelezettsége a 
védekezés. Amennyiben ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, akkor a járási hivatal népegészségügyi 
szerve kéri számon az ingatlantulajdonostól.  
 
Ozsvári Dénes: 
Akkor nem a bérlő, hanem a tulajdonos kötelezettsége. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A 18/1998. számú NM rendelet 36. § (4) bekezdése a következőképpen fogalmaz: „Az egészségügyi kártevők 
elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról 
az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője 
vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni.” 
 
Kiss Viktor:  
További kérdés, hozzászólás? 
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Ozsvári Dénes: 
Én visszafelé szeretnék kérdezni a tisztelt lakosság felé. Mi lenne az a fórum vagy tájékoztatási mód, amely a 
leginkább hasznos lehet az önkormányzat ügyeiről szóló információ eljuttatásához vagy a falut érintő 
hírekről, egy közös párbeszéd megindításához? Érdemes lenne, mondjuk képviselői fogadó órát bevezetni?  
 
Csontos László: 
A hivatalos honlap nagyon jól működik. De jó lenne, ha az információk gyorsabban jelennének meg rajta. 
 
Szabó József: 
Attól függ, hogy melyik korosztályt szeretnétek megszólítani. Az idősek szeretik a személyes 
kapcsolatfelvételt, vagy olvassák a Hírmondót. A középkorúak már a személyes kapcsolatfelvételen túl a 
Facebook-on is informálódnak. A fiatalok viszont csak az interneten szereznek információkat. De amit most 
lehet ott olvasni, inkább nem szólnék hozzá.  
 
Karsai János: 
Olyan falusi rendezvények szűntek meg, amelyek nagyon jó fórumot nyújtottak a személyes találkozásra. 
Esetleg most a Luca napot lehetne megragadni az informálásra. 
 
Szabó József: 
Szerintem ez nem az a fórum. 
 
Kiss Viktor:  
És ha a Hírmondót gyakrabban adnánk ki, kevesebb oldalszámmal, de közvetlen és aktuális információkkal.  
 
Ozsvári Dénes: 
De a lakosság véleményére is kíváncsiak lennénk, mivel az nagyon fontos. 
 
Csontos László: 
A Facebook-on nagyon tisztelem, hogy a képviselők nem mennek bele a parttalan és értelmetlen 
személyeskedésbe. Úgy gondolom, hogy ki lehet nőni a mocskolódásból.  
 
Babus Edina: 
Tervezünk egy hivatalos Facebook oldalt is létrehozni, ami tájékoztató fórumként üzemelne. 
 
Kiss Viktor:  
Szeretnénk tehát a Hírmondót gyakrabban megjelentetni aktuális információkkal, indítunk hivatalos 
Facebook oldalt, amely kapcsolatban lenne a község hivatalos honlapjával, ahol szintén fellelhetők a 
tájékoztató anyagok.  
 
Csontos László: 
Uniós zászlóval kapcsolatban van előírás? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
A homlokzaton elhelyezésre került a magyar, illetve az uniós zászló. Mivel kettős zászlótartó van, így haláleset 
esetén sajnos csak az uniós zászló helyére tudjuk azt elhelyezni. Hivatal belső helyiségeiben nincs külön 
jogszabály, hogy milyen jellegű zászlókat kell kötelezően elhelyezni.  
 
Csontos László: 
Köszönöm. 
 
Kiss Viktor:  
Amennyiben nincs a témához további kérdés, rátérnénk a következő napirendre. 
 

3. napirend Településkép védelméről szóló rendelet módosítása 
(Tájékoztató és rendelettervezet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.) 
Kiss Viktor:  
Felkérem jegyző urat, hogy ismertesse a napirendet. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. 2006-os törvény minden önkormányzat számára kötelezővé teszi, 
hogy a településkép védelméről önkormányzati rendeletet alkosson. Mind a törvényben, mind a végrehajtási 
rendeletben megvannak azok a magasabb szintű jogszabályok, amit egyrészt alkalmazni kell, másrészt pedig 
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az önkormányzatok ennek alapján tudják saját szabályozásaikat kialakítani. Az önkormányzati rendelet 
módosítására javaslatot tett a Heves Megyei Kormányhivatal. Kormányrendelet kimondja, hogy az 
önkormányzati rendelet megalkotása, illetve módosítása előtt milyen egyeztetési eljárást kell lefolytatni, 
illetve azt is előírja, hogy a rendeletet egy lakossági fórum keretén belül ismertetni kell a lakossággal, ezért 
kell ezt a fórumot megtartani. A jelenleg elfogadás előtt álló rendelettervezet a kormányhivatal javaslata 
alapján készült, amely biztosítja a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelést. Egyrészt pontosítani 
kellett azoknak a résztvevő szervezeteknek a listáját, akik ennek a településképi rendeletnek a módosításában 
részt vesznek, pontosítani kellett továbbá az egyes utalásokat, meghatározásokat az önkormányzati 
rendeletben. A kormányhivatal külön figyelmet fordított arra, hogy a településkép védelméről szóló 
törvényben szereplő fogalmak, rendszerezések megjelenjenek az önkormányzati rendeletben is, ezért kell 
módosítani a településen a reklámra vonatkozó településképi követelményeket, illetve a cégérre és egyéb 
feliratokra vonatkozó települési követelményeket akkor is, ha ezek nem jellemzőek a településen. 
A rendelet szövegét, illetve a rendelet szövegéhez tartozó indoklást a község honlapján közzétettük, illetve 
kifüggesztésre került a faliújságon is. Van-e ezzel kapcsolatban vagy más, nem szigorúan a 
rendelettervezethez köthető, épületekkel kapcsolatos észrevétel, megjegyzés amit itt lehetne szabályozni? 
Ozsvári Dénes: 
A helyi védelem, mint fogalom, milyen jellegű jogi védettséget jelent, mondjuk arculatban egy magánházon? 
A helyi védelem alatt álló épületek esetében miket tud tenni az ott lakó? Vannak-e a településen helyi 
védelem alatt álló épületek? 
 
Dr. Jakab Csaba:  
2017-ben, amikor a településkép védelmi rendeletet megalkottuk, az is magasabb szintű jogszabálynak való 
megfelelés volt, hogy korábban, a helyi építési szabályzatban található, helyi védettség alatt álló épületeket 
tartalmazó lista átkerüljön a településképi rendeletbe. Az, hogy a helyi védettség valójában mit jelent, milyen 
beavatkozásokat lehet elvégezni egy épületen, ki minősíti vagy ki alkot róla véleményt, szintén ez a rendelet 
tartalmazza. A végrehajtásával kapcsolatban azonban van egy olyan probléma, hogy az önkormányzat 
elfogadta ezt a listát, viszont ezt az ingatlan nyilvántartásba is be kellene jegyezni annak érdekében, hogy az 
ingatlan tulajdonosa értesüljön arról, hogy az adott épület bekerült a helyi védettség alatt álló ingatlanok 
közé. Ennek a bejegyzésnek a költsége ingatlanonként 6.600.- forint, amit a képviselő-testület nem kívánt 
bevállalni. Továbbá a rendelet alkalmazása során felmerült a testületben az, hogy van-e indokoltsága ezeknek 
a védetté nyilvánításoknak? 2014-ben, amikor elkészült az építési szabályzat, munkarészként szerepelt, hogy 
mik a helyi védelemre javasolt épületek, ez a munkarész lett áttekintve 2017-ben, ami alapján a tervező tett 
javaslatot arra, hogy mik kerüljenek be a mostani rendeletbe.  
 
Ozsvári Dénes: 
Erről a védelembe vételről kiértesítjük a lakosokat? Szerintem mindenképpen tudniuk kell arról, hogy az az 
ingatlan, amelyben lakik, védelem alá esik-e vagy sem. Nem véletlenül kerültek be ezek az épületek a 
rendeletben, hiszen ezek hordozzák a falu régi képét, ami meghatározza a falu autentikus jellegét. Ha a 
tulajdonos sem tudja azt, hogy védelem alá van vonva az ingatlan, akár le is bonthatják azt.  
 
Dr. Jakab Csaba:  
Más településen is volt már rá példa, hogy bár az önkormányzat megállapított védelembe vett épületekről 
listát, de az ingatlan nyilvántartásba már nem jegyezték be ezeket az ingatlanokat, így az ingatlan tulajdonosa 
nem értesült róla. Másik oldalról, mivel nem azonos műszaki állapotban vannak ezek a védelemre kijelölt 
épületek, amennyiben az önkormányzat korlátozásokat alkalmaz, a tulajdonos is joggal várja el az 
önkormányzat segítségét, amennyiben felújításra kerül sor az ingatlanon. Lehet olyan alapot létrehozni, 
amelyből a védelem alá vett ingatlanok tulajdonosait pályázati keretek között támogatja az önkormányzat 
karbantartás esetén, ez megfontolás tárgyát képezi, hogy hosszú távon hogyan akar a képviselő-testület ezzel 
a kérdéssel foglalkozni, tudja-e anyagilag támogatni a védelembe vételt vagy csak a fenntartásra, arculatra, 
átalakításra vonatkozó előírásokat kívánja meghatározni.  
 
Szabó József: 
Itt voltam azon a testületi ülésen, ahol az egri főépítész úr tájékoztatott a rendelettel kapcsolatosan. A listán 
szereplő ingatlanok sorsa is téma volt akkor, megemlítve, hogy műemlékké nem nyilváníthatóak, de védelem 
alá lehet azokat venni. Ő is említette, hogy nem csupán helyi támogatás vonható be erre a célra, de egyéb 
más, pályázat útján lehívható támogatást is lehet igényelni. Mivel nem a tehetősebb réteg lakik ilyen jellegű 
ingatlanban, nagy jelentősége lenne ezeknek a támogatásoknak. 
 
Dr. Jakab Csaba:  
Elképzelhető, hogy vannak ilyen támogatások, bár én még nem találkoztam vele, a főépítész úr sem küldött 
erre vonatkozó lehetőségeket. A közeljövőben erről is informálódni fogunk, mivel mi is örülnénk ilyen 
támogatásnak, és településképi szempontból sem mindegy, hogy milyen a község arculata. De a képviselő-
testület közös elhatározása lesz annak eldöntése, milyen módon közelíti meg ezt a kérdést. 




