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Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy Magyarország függet-

len, demokratikus jogállam, amelyben a közhatalom forrása a nép. 

A nép a hatalmát választott képviselői útján, illetve kivételesen 

közvetlenül (népszavazás során) gyakorolja.  

A választásra 2019. október 13-án, vasárnap került sor. A korábbi a polgár-

mester és a képviselő testület tagjai is vállalták az ismételt megmérettetést, 

újra jelöltették magukat, bízva abban, hogy az eddig végzett falufejlesztési 

munkájuk eredményes volt. Nagypáli településen a választók ismét bizalmat 

szavaztak a korábbi testületnek, ezzel egy újabb ciklus veszi kezdetét.  

Nagypáli Önkormányzat alakuló ülésén új alpolgármestert és nem kép-

viselős alpolgármestert is választottak, megköszönve a régi alpolgármester 

eddig végzett munkáját.  

Az új testület: 

Köcse Tibor polgármester 

Farkas Zoltán alpolgármester 

Hári János képviselő 

Simon Attila képviselő  

Paizs Zoltán képviselő 

Papp Zsolt nem képviselős alpol-

gármester  

Ezt követően  a Polgármesteri 

program ismertetésére került 

sor, melyből a leglényegesebbek 

az alábbiak: 

„A legfontosabb rövid távú cél az önkormányzat gazdasági stabilitásának erő-

sítése, különös figyelemmel a most zajló EFOP program anyagi forrásainak 

biztosítására.  

Fontos a fiatalok településen tartása illetve az idősek megfelelő körülmények 

közötti gondozásának biztosítása.  

Egy nagyobb közösségi tér építésében kell gondolkodni a jövőben, mert már 
„kinőttük” a jelenlegi Közösségi házat. Úgy gondolom, hogy az új épület egy-

ben egy irodaház funkciót is betöltene. Ehhez pályázati vagy egyéb forrást 

kell majd felkutatni.  

A pályázati források mellett fontos a saját bevételeink növelése, akár a gépjár-

mű adó bevétel növelésével, illetve az iroda bérleti díj bevétel összegének 

emelésével (újabb irodák kialakításával). 

A zártkerti ingatlanok tekintetében az önkormányzat a közút felújításával ren-

geteget fordított az ingatlanok jó megközelíthetőségére, ugyanakkor nagyon 

sok nem Nagypáli lakos rendelkezik ott tulajdonnal, ezért kidolgozzuk az in-

gatlanok adóztatásának bevezetését 2020. évtől kezdődően.”  

A régi-új testület a Magyarországi Falumegújítási 

Díj I. helyezettje díjátadó ünnepségén Komlóskán 
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Néptánccsoport előadásával folytatódott a prog-

ram, mely sok jelenlévő nagyszülő szemeibe csalt 

könnyeket a meghatódástól. A további jó hangula-

tot a Teskándi Amatőr Színjátszók Alkalmi Csapata 

alapozta meg, akik „modern répamese” címmel 

pajzán komédiát adtak elő, alaposan megnevettet-

ve a népes közönséget. Ezután az egervári szüle-

tésű Balázs Henriett énekműsora következett, 

csodálatos hangja betöltötte a termet, miközben 

egymás után szünet nélkül adta elő a repertoárjá-

ban szereplő zeneszámokat. Egyes retro slágere-

ket, mint pl. „nemcsak a húszéveseké a világ” cí-

mű nótát együtt énekelte vele mindenki.  Az est 

hátralévő részében ízletes, bőséges vacsorával 

vendégelte meg az önkormányzat az egybegyűlte-

ket, melyet vidám harmonikaszó mellett fogyasz-

tottak el.  

A vacsorát követően a jelenlévők még sokáig be-

szélgettek, nótázgattak, mindenki jól érezte magát 

ezen a bensőséges rendezvényen.  

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánítot-

ta október 1-jét az idősek világnapjává. 

Nagypáliban már hagyománnyá vált, hogy 

évente egy alkalommal az önkormányzat 

köszönti az időseket, ezzel kifejezik háláju-

kat, tiszteletüket, megbecsülésüket és sze-

retetüket azok iránt, akik hosszú, munká-

ban eltöltött évek után köztük töltik meg-

érdemelt nyugdíjas éveiket.  

Az idei rendezvényre október 20-án került sor, a 

Faluházba hívták ünnepelni a település 60 év felet-

ti lakosságát.   

Az önkormányzat meghívásának sokan tettek ele-

get, az ünnepség kezdetére zsúfolásig megtelt a 

Faluház. A polgármester köszöntőjét követően 

Farkas Ferencné az IKSZT vezetője rövid tájékoz-

tatást adott a délutáni programról. Az ünnepség 

kezdeteként a falubeli gyerekek bensőséges mű-

sora következett, majd a Nagypáli Napraforgó 

MMEGEMLÉKEZÉSEGEMLÉKEZÉS  AZAZ  5656--OSOS  

EMLÉKMŰNÉLEMLÉKMŰNÉL  
A Nagypáli Önkormányzat Képviselő Testülete az 

‘56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére 

rendezett ünnepséget, október 23-án, 10 órakor 

az 56-os emlékműnél. Elsőként Köcse Tibor polgár-

mester köszöntötte a résztvevőket, majd mondott 

ünnepi beszédet. Az 56-os őszi események, törté-

nések emlékére összeállított műsort, a Nagypáli 

ifjúság adta elő. A Képviselő Testület tagjai koszo-

rút helyeztek el, hajtottak fejet az emlékmű előtt, 

kifejezve tiszteletüket azokért, akik a magyarság 

jövőjéért életüket áldozták, szenvedéseken estek 

át. A megemlékezés a himnusz közös eléneklésé-

vel ért véget. 



jókedvűen szaladgáltak, játszottak a felnőttek vidá-

man beszélgettek, nevetgéltek, iszogattak. Jócskán 

fogyott a sült gesztenye, eközben készült a finom 

kolbász is. Az ínycsiklandozó ételélt sorban álltak 

fiatalok és idősebbek egyaránt, nem kellett félni 

hogy elfogy, volt bőven, mindenkinek jutott a fi-

nom csemegéből.  

Az idő előrehaladtával egyre jobb lett a hangulat, 

már hűvösre fordult az idő, mikor a falubeliek 

kezdtek meg-

fogyatkozni, 

és lassan vé-

get ért ez a 

kellemes kö-

zösen eltöl-

tött délután. 
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Az évszakok váltakoznak, ismét itt az ősz, 

sárgulnak a levelek, érik a gesztenye. A ha-

gyományokhoz illeszkedve az önkormány-

zat október 12-re szervezte meg a Borona-

pincéhez a közösségi „gesztenyesütés” 

programot, amely nagy tetszést aratott 

kicsik és nagyok körében egyaránt.  

A szép őszi napsütéses szombat délután, az egés-

zséges életmód jegyében egyre többen sétálva 

mentek ki a boronapincéhez, ahol a Sifter család 

kemencéjénél a forró platnin folyamatosan sült a 

gesztenye. A gyerekek a szülök, nagyszülők segít-

ségét is felhasználva a boronapince előtti asztalon 

található kellékekből (sárgarépa, krumpli, alma, 

gesztenye, hurkapálcika, ragasztó) rendkívül krea-

tív termésbábokat készítettek. Miközben a lurkók 

ŐŐSZKÖSZÖNTŐSZKÖSZÖNTŐ  KÖZÖSSÉGIKÖZÖSSÉGI  

PROGRAMPROGRAM  AA  BBORONAPINCÉNÉLORONAPINCÉNÉL  

LLÁTOGATÁSÁTOGATÁS  

BBODROGSZERDAHELYENODROGSZERDAHELYEN  

Felvidéki testvértelepülésünk meghívására 

Nagypáli küldöttsége október 17-18-án lá-

togatást tett Bodrogszerdahelyen.  

Az ottani gazdasági-baráti kapcsolatunknak kö-

szönhetően Skalina László vállalkozó szőlész gazda 

felajánlotta, hogy Nagypáli részére, még tőkén 

lévő késői szüretelésű rizling, furmint és tramini 

szőlőt biztosít a jövő évi közösségi borunk alapjá-

hoz. A szürethez a helyi polgármester biztosított 

segítséget, majd ezt követően a részfeldolgozást is 

helyben végezték el. A Nagypáliak küldöttsége 

hazahozta a ledarált szőlőt és itthon került kipré-

selésre. Az érlelést követően elkészül a különle-

ges bor, melyet a falu lakosai és a vendégek a jövő 

évi rendezvényeken  kóstolhatnak meg.  
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A Bő községben zajló „Gazdálkodjunk kö-

zösen a jövőnkkel!” című projekt résztve-

vői a Zala megyei Nagypáliban jártak 2019. 

október 29-én.  

A tapasztalatszerzés nemcsak a település életében 

kiemelt szerepet játszó megújuló energiákra és a 

településfejlesztésre, de a közösségi színtér mun-

kájára és a közösségi életre is kiterjedt. 

A bői vendégeket Nagypáli faluházban Farkas Fe-

rencé fogadta, aki bemutatta az épületet, az ott 

zajló gazdag programokat. Elmondta, hogy 9 civil 

szervezet működik a mintegy 650 fős településen. 

Ők nemcsak bejegyezve vannak, hanem aktív sze-

repet is játszanak a falu életében, az önkormány-

zati pályázatokban is konzorciumi tagként rend-

szeresen részt vesznek. 

A legszorgosabbak talán a nyugdíjasok, akik a te-

lepülés nőnapi bálját maguk szervezik, de ők a 

családi nap és a hagyományőrző disznóvágás leg-

elkötelezettebb résztvevői is. A falu életének fon-

tos szereplői a fiataloknak közösségi programokat 

szervező Ifjúsági Egyesület, továbbá a fenntartha-

tó fejlődést és a környezetvédelmet népszerűsítő 

Smaragdzöld Jövőért Egyesület is. 

Ezt követően a község imázs filmjét nézték meg a 

résztvevők, amit Köcse Tibor polgármester kötetlen 

beszélgetés során kiegészített. Elhangzott, hogy 

rövidtávú fejlesztések helyett távlatokban gondol-

kodnak. Ezért vált a község logisztikai központtá 

az elmúlt években, és ezért került sor a megújuló 

energiák nagymértékű alkalmazására a napele-

mektől a hőszivattyúig. De a természetes alapú 

megújuló energia is fontos a számukra, ezért tele-

pítettek energiafű- és energiafűz-ültetvényt, illetve 

smaragdfákat. A település nemzetközi szinten is 

jó példa a témában, ezt bizonyítja a külkapcsolata-

ik széles skálája. 

A pályázati lehetőségek folyamatos keresése és 

kihasználása, a tudatos építkezés a közterek meg-

újításához vezetett, ami a lakosságszám növeke-

dését is magával hozta. A falu lélekszáma két évti-

zed alatt csaknem megduplázódott. 

A látogatás során a résztvevők körbejárták a tele-

pülést, hosszan elidőzve a lakóparkban álló mese-

beli játszótéren. Végül az egyik civil szervezet 

pályázatán megvalósított rendezvényhelyszínen 

ért véget a program, ahol helyi termékek kóstolá-

sa mellett folytatódott az eszmecsere. 

A bői résztvevők kivétel nélkül igen hasznosnak 

és tanulságosnak értékelték a tanulmányutat, ami-

ből nemcsak a most zajló közösségi tervezéshez 

meríthetnek ötleteket, de a két település önkor-

mányzatainak további kapcsolatépítése is lehetővé 

válik. 

EFOP EFOP EGYEZTETÉSEGYEZTETÉS   

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program (EFOP) Humán szolgáltatások fej-

lesztése térségi szemléletben projekt 2018 

tavaszától 2020 tavaszáig tart, Nagypáli 

Község Önkormányzata gesztorságával, 

konzorciumban nyolc másik településsel.  

A konzorcium célja, hogy lehetővé tegye a komp-

lex, egy önálló pályázó által nem, vagy nem meg-

felelő hatékonysággal megvalósítható fejlesztések 

létrehozásához szükséges összefogást. Biztosítja 

az egyes beruházásokkal közvetlenül érintettek 

bevonását a projekt kidolgozásába, megvalósításá-

ba, fenntartásába úgy, hogy minden tag önálló 

felelősséggel is rendelkezzék a projekt tartalmá-

nak meghatározó részét képező, általa vállalt te-

vékenységért. A konzorcium keretében tehát 

több, önálló szervezet egy adott pályázati célt egy 

projekt keretében, együttműködésben valósít 

meg. 

 Október végén a konzorcium tagjai megbeszélést 

és egyeztetést tartottak a másfél éve tartó közös 

projekt eseményeiről, valamint a hátralévő közel 

fél év tennivalóiról, feladatairól.   



több oka is van, 

sokszor felmerül, 

hogy az egészsé-

ges ételek drágák, 

ebben van iga-

zság, de az előadó 

arra is rávilágí-

tott, hogy vi-

szonylag olcsó, és 

főleg házilag ter-

mesztett termékekből is lehet egészséges ételeket 

előállítani, ha szánunk erre elég időt. Manapság 

nagyon divatosak a különböző étrend kiegészítők, 

a különböző csodaszerekkel elérhető fogyókúrák, 

de ezek többnyire átverések, vagy tartósan nem 

eléggé hatékonyak, nem oldják meg a problémát. 

A témát jól ismerő szakember attól is óvott min-

denkit, hogy hirtelen drasztikusan változtasson az 

étrendjén, kiemelten fontos a fokozatosság és a 

mértékletesség, hogy a szervezetünk hozzá tudjon 

szokni a változáshoz. Az eredmények eléréséhez 

nem kell mindenről lemondanunk, elég, ha odafi-

gyelünk arra mit és mennyit eszünk, iszunk, csök-

kentjük a cukor és só bevitelt, bátrabban használ-

juk a régi, jól bevált fűszereket, többet mozgunk 

és tartózkodunk friss levegőn és próbáljuk kerülni 

a stresszes helyzeteket. Az előadás végén lehető-

ség volt testtömeg mérésre, és aki igényelte szak-

mai tanácsokat is kapott eddigi életmódja változta-

tásához. 
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OORSZÁGOSRSZÁGOS   PPOLGÁRŐROLGÁRŐR   

LLÖVÉSZVERSENYÖVÉSZVERSENY   

Az utóbbi időszakban széles körűen tapasz-

talhattuk, hogy egyre inkább fókuszba ke-

rült az egészséges életmód fontossága, ez 

már visszatérő téma az önkormányzati 

rendezvényeken is.   

Október 7-én az az Önkormányzat szervezésében 

Végvári Viktória a Zala Megyei Szent Rafael Kórház 

Dietetikai Szolgálat vezető dietetikusa, a Zalaeger-

szegi járási Egészségfejlesztési Iroda (EFI) munka-

társa tartott érdekfeszítő 

előadást ebben a témában, 

a Faluházban.  

A dietetikus olyan szak-

ember, aki az egészséges 

és a beteg emberek számára nyújt segítséget a 

megfelelő táplálkozás kiválasztásában. Fontos fela-

data a tanácsadás és a prevenció, vagyis az egyénre 

szabott korszerű kiegyensúlyozott táplálkozás 

megismertetése. 

A szemléletes vetítőképes előadásból sok mindent 

megtudhattunk arról, hogy mi mindent tehetnénk 

mi magunk annak érdekében, hogy egészségeseb-

ben éljünk. A dolgok sokszor fejben dőlnek el, ha 

akarunk, akkor tudunk is tenni ennek érdekében. 

Hazánkban is kedvezőtlen a statisztika, sok a túl-

súlyos, egészségtelen életmódot folytató ember, 

ezért rosszak az egészségügyi mutatók is. Ennek 

A A LEGTÖBBETLEGTÖBBET  SAJÁTSAJÁT  MAGUNKMAGUNK  

TEHETÜNKTEHETÜNK  EGÉSZSÉGÜNKÉRTEGÉSZSÉGÜNKÉRT!!  

Közel száz felnőtt és ifjú polgárőr vett részt az 

ötödik alkalommal megrendezett Országos Pol-

gárőr Lövészversenyen, amelynek ismét Százha-

lombatta adott otthont október 20-án, az 1. Szá-

mú Általános Iskolában. A versenyzőket Szél Pál, 

az Országos Polgárőr Szövetség Sportegyesület-

ének elnöke, Sinka László, a Magyar Sportlövők 

Szövetsége főtitkára, Szalai Attila, valamint Kéri 

Attila, a Magyar Sportlövők Szövetségének ver-

senyigazgatója, a helyi lövészegyesület elnöke kö-

szöntötte. A verseny célja, hogy a lövészetet nép-

szerűsítse a Polgárőrök körében. A versenyzők 

egy 10 méteres pályán mérték össze tudásukat 

légpuska lövészetben, melynek végén az egyéni 

illetve csapatban elért legmagasabb pontszámokat 

szerzők serlegeket, érmeket illetve okleveleket 

vehettek át.  

Az országos ver-

senyre a Nagypáli 

Polgárőr Egyesü-

let is nevezett, a 

Havasi házaspár 

a meghirdetett 

kategóriában III. 

helyezést ért el, 

melyhez ezúton 

gratulálunk. 
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Nagypáli település élen jár a megújuló 

energiaforrások felhasználásában a térség-

ben, ezért számos alkalommal megtiszte-

lik a települést különböző csoportok, tanu-

lók és szakdolgozatírók, akik kíváncsiak a 

siker forrására. 

2019. október 7-9. között 3 nap meglátogatták a 

települést a Zalaegerszegi Széchenyi István Szak-

gimnázium és Szakközépiskola tanulói, akik  Köcse 

Tibor polgármester, valamint Farkas Zoltán és Si-

mon Attila képviselők előadásából bepillantást 

nyertek abba, hogy Nagypáli Község milyen mó-

dokon hasznosítja a településen fellelhető meglé-

vő energiaforrásokat. Az interaktív tanóra kere-

tein belül a diákok nem csak előadást hallgathat-

tak, hanem szemügyre vehették a településen 

felállított napelem-rendszereket, melyekkel a 

napenergia kerül hasznosításra, láthatták azt is 

hogy a szélből milyen úton lehet energiát kinyer-

ni, valamint megismerkedhettek az energiafűzzel 

is.  

A megújuló energiaforrások használatán kívül 

még ötleteket hallhattak a diákok arra, hogyan 

lehet csökkenteni az energiafogyasztást a háztar-

tásokban, valamint nagyobb viszonylatokban is. A 

csoportok megismerkedhettek a smaragdfával, 

melynek számos előnyéről szerezhettek tudást.  

Az interaktív óra keretein belül a tanulók is felte-

hették kérdéseiket, melyekre a fent említett té-

mákban válaszokat kaptak.  

EEGYEZTETÉSGYEZTETÉS   AA   ZZALALÖVŐIALALÖVŐI   

POLGÁRMESTERRELPOLGÁRMESTERREL   

A megyehatárok megjelenésével a régi LEADER Egyesület helyét jogutódlással a Gö-

csej-Zala Mente LEADER Egyesület vette át, melynek működési területe 46 

településre terjed ki. A LEADER Egyesület működési területe három egységre oszt-

ható: Göcsej és Térsége, Észak-Nyugat Zala és Térsége, valamint Zalavölgye Cso-

port. Az októberi önkormányzati választások utáni testületi változások miatt szüksé-

gessé vált LEADER Egyesület vezetőségének megújítása. 

Október 22-én, Zalalövőn egyeztetett Köcse Tibor Nagypáli polgármestere és Gyarmati 

Antal Zalalövő polgármestere a Göcsej-Zala Mente LEADER Egyesület új vezetőségé-

nek választásáról és az egyesületi közgyűlés előkészítéséről. 

A megbeszélés témája volt még, hogy az Észak-Nyugat Zala és Térsége központjával, 

Nagypálival és a Zalavölgye Csoport központjával, Zalalövővel, a jövőben hogyan tud-

nák szorosabbra fűzni, illetve javítani a kapcsolataikat egymással. Ennek kezdeti prog-

ramjaként Nagypáli polgármestere látogatásra hívta meg  a Zalalövői önkormányzati 

testületet. 



7 
ÖÖNKORMÁNYZATINKORMÁNYZATI   TÁJÉKOZTATÓTÁJÉKOZTATÓ   

ŐŐSZSZ   AA   FALUKÖZPONTBANFALUKÖZPONTBAN   

Orgoványi Anikó: Vackolós 

Nézzétek csak gyerekek, 

peregnek a levelek! 

Mint a lepke száll virágra, 

úgy peregnek földre, sárba! 

 

Ki erdőbe, ki mezőre, 

ki a nedves, puha földre. 

Lesz belőle takaró, 

süninek meleg kuckó. 

 

Belebújik télire, 

nem fázik majd a füle! 

Túl sokat nem vacakol, 

Álmodik a tavaszról. 



NAGYPÁLI HÍRMONDÓNAGYPÁLI HÍRMONDÓ  

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA 

Kiadó-főszerkesztő: Köcse Tibor 

Szerkesztő: Huberné Kuncsik Zsuzsanna 

Képszerkesztő: Huber Imre 

Kiadja: Nagypáli Község Önkormányzata 

Szerkesztőség ügyfélszolgálat: 8912 Nagypáli, Arany J. u. 26. 

Tel./fax:(92) 564-041 

E-mail: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu 

Web: nagypali.hu 

PROGRAM ELŐZETESPROGRAM ELŐZETES   
November 23./szombat/: Adventi koszorú készítése (Közösségi Ház) 

November 27./szerda/ 17,oo: Közmeghallgatás (Közösségi Ház) 

December 05./csütörtök/ 18,oo: Érkezik a Mikulás (Turisztikai- és Faluközpont) 

December 15./vasárnap/ 15,oo: Karácsonyi mézeskalács készítése (Közösségi Ház) 

December 22./vasárnap/: „Mindenki karácsonya„ ünnepség (Közösségi Ház) 

December 31./kedd/: Új Év köszöntő (Közösségi Ház) 

Programváltozás jogát fenntartjuk. 

8 IILLEGÁLISLLEGÁLIS   

HULLADÉKLERAKÁSOKHULLADÉKLERAKÁSOK   

Nagypáli Önkormányzat és a Smaragdzöld Jövőért 

Egyesület szervezésében, a lakosság és az önkormány-

zat munkásai közreműködésével befejeződött a zöld 

hulladék tározó és használt sütőolajok gyűjtőjének ki-

alakítása a lakópark melletti területen.  

A lerakóhely megépítésével lehetőséget biztosít az Önkor-

mányzat arra, hogy a háztartásokban keletkezett zöld hulladé-

kot (fűnyírási apríték, sövénynyírási hulladék, fa,- cserje levél) 

és a használt főzőolajt a lakosok bizonyos szabályok betartásá-

val elhelyezzék, amelyet a későbbiek folyamán az önkormány-

zat környezetbarát módon újrahasznosít. Az önkéntes munkában többen is részt vettek, így a szükséges 

munkálatok nagy része társadalmi munkában már elkészült, a teljes befejezésre ebben a hónapban került 

sor. Így a lakosság teljes körűen használni tudja azt. A faágak, fás szárú növényi hulladékok lerakására a 

település másik részén van lehetőség telefonos egyeztetést követően. (Köcse Tibor 0620 2777842, Farkas 

Zoltán 0630 3598486)  

EELKÉSZÜLTLKÉSZÜLT  AA  BIOBIO--HULLADÉKGYŰJTŐHULLADÉKGYŰJTŐ  

Településünk tisztasága, környezetünk rendezett-

sége méltán vált ki elismerést az idelátogatók kö-

rében. Sajnálatos, hogy egyesek (talán a törvényi 

ismerethiányuk, vagy nemtörődömségük miatt) az 

ingatlanukon keletkezett hulladék egy részét ille-

gális módon, közterületen helyezik el. Ez a fajta 

tevékenység tiltott és illegálisnak minősül.  

A lakóliget melletti vízelvezető árkot kitisztította 

az önkormányzat. Kérjük, hogy a továbbiakban 

senki semmilyen szemetet, vagy hulladékot ne 

helyezzen el ott. Tilos bármivel beültetni, mert 

hátráltatja a karbantartást és ezzel veszélyezteti a 

csapadékvíz lefolyását. A vízelvezető árok is köz-

mű [253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszá-

gos településrendezési és építési követelményekről], 

annak károsítása szabályokba ütközik, amiért bün-

tetés is következhet. 

Kérünk mindenkit, hogy az ingatlanukon keletke-

ző, általuk nem hasznosítható zöldhulladékot in-

kább az újonnan elkészült bio hulladékgyűjtőbe 

helyezzék el. 

Ezt is valaki felelőtlenül a közterületen helyezte el, ráadásul 

a lakótelepi csapadékvíz elvezető árkot is betemette. 


