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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: a képviselő-testület 2014. szeptember 29-én 15 órakor megtartott üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme  
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester 
 Varga Ferencné alpolgármester 
 Besesek Béla alpolgármester 
 Mucsi László 
 Nyerges Zoltán és 
 Tóth Mátyás képviselők 
 Vincze Jánosné jegyző 
 Nagy Klára főtanácsos 
 Sipos-Szabó Ernőné PB tag 
 Orbán Balázs tűzoltóparancsnok 
 Kardos Benő MOL termelési művezető 
 Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető 
Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő 
képviselőből 5 fő jelen van. Csertő István és Rácz Izabella képviselők később érkeznek meg 
az ülésre.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mucsi László és Varga Ferencné képviselőket javasolta. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 
javasolta. Más javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el: 
 

NAPIREND 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről 

    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

2. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint Kiskunhalas HTP 
    2013. évi munkájáról. 
    Előadó: Orbán Balázs tűzoltóparancsnok 

3. Tájékoztató a MOL helyi üzemének jelenéről és jövőjéről. 
    Előadó: Blaskó-Nagy András MOL termelési vezető 

4. Beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

5. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

6. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás  
    módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
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7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való  
    csatlakozásról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

8. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítéséről 
    Előadó: Vincze Jánosné HVI vezető 

9. Egyéb kérdések 
 
 
NAPIREND 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozat végrehajtásáról és tájékoztató a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
A beszámolót írásban mindenki megkapta, kiegészítése nem volt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
60/2014.(IX.29.) ÖH. 
Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2014.(I.20.) ÖH. számú lejárt 
határidejű határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről: 
 
Patkós Zsolt polgármester 
Elmondta, hogy  

- augusztus 20-án községi ünnepség volt az Ízek Házában.  
- augusztus 25-26-án a Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott. 
- augusztus 29-30-án megrendezésre került a Réz György teke emlékverseny. 
- szeptember 13-án a civil szervezet és az önkormányzat támogatásával megvalósult az 

„Állati jó nap”. 
- szeptember 18-án felavatásra került a sószoba, és megtörtént a felújított világháborús 

emlékmű felavatása. 
- szeptember 22-25-ig lomtalanítás volt a településen, voltak problémák, jövő évben 

tavasszal szeretnénk a lomtalanítást kérni és egy napra. Jövő évtől kezdve kiépül a 
zöldhulladék begyűjtésének lehetősége. A szelektíven gyűjtendő hulladékok arányát 
növelni kívánják, lakás szintűre tervezik a szelektív hulladékgyűjtést. A hulladék 
mennyiségét csökkenteni kell. 

- szeptember 26-án a képviselő-testület javaslatára a Megyei Közgyűlés döntése 
értelmében a Bács-Kiskun Megye Közszolgálatáért kitüntetést vehetett át, amely 
nagyon megtisztelő. Megköszönte a képviselő-testületnek a javaslatot. 
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- szeptember 29-én megkezdődött a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító program 
műszaki átadás-átvételi eljárása, amely kb. 1 hónapig tart majd. Egy héten belül 
elindul a próbaüzem. 10-15 éven belül további fejlesztéseket kell megvalósítani. 

Besesek Béla alpolgármester 
Gratulált polgármester úrnak a kitüntetéséhez. A világháborús emlékmű átadásával 
kapcsolatban elmondta, hogy többen is azt mondták, hogy ilyen szép ünnepség a faluban még 
nem volt. Nagyon felemelők az ilyen vélemények. 
Hétvégén Gátalján jártak, a táncosok, citerások műsora nagy sikert aratott. Nagyon hangulatos 
volt a szüreti bál. Testvértelepülési szerződést szeretne kötni Gátalja polgármestere, abban 
maradtak, hogy decemberben visszatérnek rá.  
Patkós Zsolt polgármester 
A fafaragó tábor keretében készült alkotások az iskola melletti Pongrátz Gergely téren a 
magyar történelem jeles eseményeit jelenítik meg. Köszönetet mondott Varga Ferencné 
alpolgármester asszonynak és az őt segítőknek a munkájáért. Jövőre terveink szerint 
folytatódik az alkotások sora. 
 
 
NAPIREND 
2. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség valamint Kiskunhalas HTP 
    2013. évi munkájáról. 
    Előadó: Orbán Balázs tűzoltóparancsnok 

    (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Köszöntötte Orbán Balázs tűzoltó százados, tűzoltóparancsnok urat. A tűzoltóságnak 
beszámolási kötelezettsége van, ezért kerül sor arra, hogy a képviselő-testület a beszámolót 
megtárgyalja. Átadta a szót parancsnok úrnak. 
Orbán Balázs tűzoltóparancsnok 
Köszöntötte polgármester urat és a képviselő-testületet. 
Elmondta, hogy a katasztrófavédelemnek három szakterülete van, egyik a tűzoltóság. Jó úton 
haladnak a felé, hogy a lakosság nagyobb biztonságban érezheti magát. Szank térségében 
tavaly egy tűzeset és egy műszaki mentés volt. Szank külterületén idén egy műszaki mentés és 
több tűzeset. Jelentősebb kárral járó tűzesemény nem volt. A MOL-lal a tűzoltóság 
folyamatosan kapcsolatban áll, folyamatosan az ellenőrzések. Beszámolt a járműállományról, 
amellyel biztosítani tudják a területük védelmét. Kiskunmajsán egy őrsöt szeretnének 
létrehozni. Jelenleg Kiskunmajsán van egy nagyon jól működő önkéntes tűzoltóegyesület, 
ezután is támogatni kívánják őket. Jó szinten állnak szakemberek tekintetében, sok a fiatal, 
sok energiát áldoznak a betanításukra, hogy jó szakemberekké váljanak. Megtörtént a Járási 
Mentőcsoport létrehozása. Ezt követően a településen is létre kell hozni a mentőcsoportot. 
Nagyon elhúzódó káresetek kapcsán kerülhetnek bevonásra (pl.: erdőtűz, hóeltakarítás). 
Patkós Zsolt polgármester 
Megköszönte a tűzoltóság munkáját, a beszámolót. 
Mucsi László képviselő 
Személyesen köszönetet mondott a tűzoltóság munkájáért, amikor leégett a Banó tó, időben 
eloltották, sikerült a mellette lévő erdőt megmenteni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 5 képviselő. A jelenlévő képviselők 5 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
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61/2014.(IX.29.) ÖH. 
A település tűzvédelmi helyzetéről,  
a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről  
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség valamint Kiskunhalas HTP 2013. évi munkájáról szóló beszámolót a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § 
(5) bekezdése alapján elfogadja. 
 
Orbán Balázs távozott az ülésteremből. 
 
 
NAPIREND 
3. Tájékoztató a MOL helyi üzemének jelenéről és jövőjéről. 
    Előadó: Blaskó-Nagy András MOL termelési vezető 

Patkós Zsolt polgármester 
Tisztelettel köszöntötte a MOL Nyrt. képviseletében megjelent Kardos Benő termelési 
művezetőt. Blaskó-Nagy András elnézést kért, ide készült, de hivatali elfoglaltsága miatt el 
kellett mennie és átadta a feladatot Kardos Benőnek. 
Kardos Benő MOL termelési művezető 
Köszöntötte a képviselő-testületet. Elmondta, hogy 50 éve van Szankon olajipar, október 10-
én lesz egy ünnepség az üzem előtt. A 200 fős rendezvény Kiskunhalason szakmai fórummal 
folytatódik. 
2009-ben elindult olyan gondolkodás, hogyan lehetne a Szank Gázüzemet és a hozzá 
kapcsolódó tankállomásokat jobban, hatékonyabban működtetni. A Szank Gázüzemben 
elindult az energia racionalizálási program, amelyet mikroturbinás technológiával sikerült 
megoldani. A keletkező hulladékgázok hasznosítását szolgálja. 2009-től 2014 nyaráig több 
fejlesztés valósult meg. A projekt összértéke 2,5-2,6 milliárd forint. A próbaüzem a napokban 
fejeződik be. Szervezeti átalakulások is megvalósultak, amely három régióra bontja az 
országot. Az országban egyedül Szankon működik dúsító technológia. Jelenleg Szank 
Gázüzemben és térségében, külső területeken, karbantartást is ide értve 62 fő dolgozik. A 
külső területeken nagyon komoly biztonsági és technikai fejlesztéseket hajtottak végre, ezért a 
kezelői létszám feleslegessé vált. A próbaüzem október 1-jétől fog kezdődni. 2024-25-ig 
nagyon komoly kapacitás fog ide érkezni. 2030-35-ig újabb kutatásokból gázforgalmazás 
várható. 
Mucsi László képviselő 
A MOL menedzsmentje komoly pénzeket invesztált a modernizálásra, kiküszöbölve a 
munkaerőt, emiatt sok családapa munka nélkül maradt. Kíméletlenül a pénzért megy a cég. 
Nem lát elég féket a MOL magyar képviseletében. Erkölcsi és szociális problémát lát ebben, 
amikor elbocsátanak egy családfenntartót.  
 
Rácz Izabella megérkezett az ülésre, így a jelenlévő képviselők száma 6 fő. 
 
Patkós Zsolt polgármester 
A technika fejlődésével mindenki megpróbálna saját érdekében fejleszteni. Igaz, hogy 
szűkülnek a helyi foglalkoztatás keretei. Számunkra nagyon fontos, hogy 2030-ig biztosan 
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munkahelyet tud biztosítani a településen, nagyon kevés cég tudja ezt megtenni, hogy ennyire 
előre gondolkodjon. 
Kardos Benő MOL termelési művezető 
A MOL Nyrt. nem a helyi érdekekhez igazítja piaci szerepvállalását. 
Patkós Zsolt polgármester 
A létszám leépítési döntések érintik-e a településünket. 
Kardos Benő MOL termelési művezető 
Igen. Még ebben az évben megtörténik a létszámleépítés első része. 
Besesek Béla alpolgármester 
Biztonságos-e a szén-dioxid besajtolása, kerülhet-e a levegőbe széndioxid? 
Kardos Benő MOL termelési művezető 
Biztonságos. 
Varga Ferencné alpolgármester 
Reméljük, hogy a településünk biztonságban marad, egészségkárosító hatással nem kell 
szembenéznünk. Hallottuk, hogy központi szerepet kap Szank. Reméljük, hogy településünk 
fejlődését is támogatni tudja. 
Kardos Benő MOL termelési művezető 
A polgárőrséget felterjesztették, tavaly 400 e Ft támogatást kaptak üzemanyagra, gépjármű 
alkatrészekre a MOL-tól. Ilyen célra szerinte lesz lehetőség a jövőben is támogatást kérni.  
Besesek Béla alpolgármester 
Milyen fűtőértéke van a gáznak? 
Kardos Benő MOL termelési művezető 
Régen a szanki mezőkből termelt jó minőségű gázok kerültek a szanki rendszerbe. Ezt 
megszüntették, törvény írja elő a fűtőértéket, amelyet folyamatosan mérnek, figyelemmel 
kísérnek. Ritkán előfordul rövid ideig csekély mértékű eltérés, ezért nagyon komoly 
pénzbírságot rónak ki a cégre, ezért mindent megtesznek, hogy állandó érték legyen. 
A fűtőérték 33,4 MJ. 
Besesek Béla alpolgármester 
Régen 35-36 MJ volt Szankon a fűtőérték, most 33,4 MJ, de ezt is fizetjük. A rendszeres 
készülék karbantartás is nagyon fontos, hogy a gáz fűtőértéke érvényesülni tudjon. 
Patkós Zsolt polgármester 
Megköszönte a tájékoztatást. Bízik a további sikeres együttműködésben. 
 
Kardos Benő távozott az ülésteremből. 
 
 
NAPIREND 
4. Beszámoló az önkormányzat költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
A költségvetés első félévi teljesítse időarányos volt, az eltéréseket a szöveges indoklás 
tartalmazza. Felkérte Nagy Klára főtanácsost, hogy szóban egészítse ki a beszámolót. 
Nagy Klára főtanácsos 
A szöveges beszámoló részletesen tartalmazza az időarányostól eltérő tételeket. Részletesen 
kitér a közfoglalkoztatásra, a zöldterületek gondozására. 
Nyerges Zoltán képviselő 
A bevételek és a kiadások alakulása kiegyensúlyozott. A szabad pénzmaradvány beépítésre 
került a költségvetésbe? 
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Nagy Klára főtanácsos 
A 17 milliós szabad pénzmaradvány beépítésre került a költségvetésbe a költségvetési 
egyensúly biztosítása érdekében. 
Nyerges Zoltán képviselő 
A START közmunkaprogramnál nem voltak egyensúlyban a bevételek és a kiadások. 
Nagy Klára főtanácsos 
A Munkaügyi Központtól utólag érkeznek meg az összegek, ezért a költségvetésbe csak 
utólag tudjuk beépíteni a létszámadatokat és a személyi juttatásokat. 
Besesek Béla alpolgármester 
A pályázati elszámolások még nem történtek meg, ennek okára kérdezett rá. Felhasználtuk-e a 
teljes 17 milliót? 
Nagy Klára főtanácsos 
Az egészségfejlesztésre vonatkozó TÁMOP pályázat keretében megvalósult projekt 
szeptember 30-ig tart, utána kapjuk meg a támogatást. 
Az IPA pályázat pedig húzódik, az elszámolást elfogadták, de pénzt még nem kaptunk. 
A 17 millió tavalyi szabad pénzmaradványt felhasználtuk, mert több fejlesztésnek, 
felújításnak nem volt előirányzata a költségvetésben (pld.: a sószoba kialakítás önkormányzati 
része, polgármesteri hivatal épületének felújítása). 
Patkós Zsolt polgármester 
A Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta. 
Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
képviselő-testületnek. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a költségvetés I. félévi 

teljesítését. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
62/2014.(IX.29.) ÖH. 
Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének  
I. félévi teljesítéséről 
 

HATÁROZAT 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. tv. 87. § (1) bekezdése alapján Szank Községi Önkormányzat költségvetésének 2014. 
I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
 
NAPIREND 
5. Előterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
A rendelet-tervezetet mindenki megkapta, a módosításokra szükség van, az előterjesztés 
tételesen tartalmazza a módosításokat. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. 
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Nyerges Zoltán PB elnök 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolta a 
képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel elfogadták a 
Szank Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló 
13/2014.(IX.30.) önkormányzati rendeletet. 
 
A 13/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
 
NAPIREND 
6. Előterjesztés a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás  
    módosításáról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
Az előterjesztés tartalmazza a módosítás indoklását. Kérte a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
63/2014.(IX.29.) ÖH. 
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás  
Társulási Megállapodásának módosításáról 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt 
tartalommal minősített többséggel, egységes szerkezetben elfogadja. 
Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 
NAPIREND 
7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való  
    csatlakozásról 
    Előadó: Patkós Zsolt polgármester 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Patkós Zsolt polgármester 
A korábbi évekhez hasonlóan most is javasolta a felsőoktatásban tanulók támogatását. 
Javasolta a határozat-tervezet elfogadását, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
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Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójára 1.000.000,-Ft összegű előirányzatot 
tartalmaz. 
Nyerges Zoltán képviselő 
Nagyon örült a tavalyihoz képest megnövekedett összegnek. Javasolta a határozat-tervezet 
elfogadását. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
 
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
64/2014.(IX.29.) ÖH 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
 

HATÁROZAT 
 
1. Szank Községi Önkormányzat csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 2015. évi fordulójához. 

 
2. Szank Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a 
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben 
rögzíti. 

 
3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a csatlakozásról, valamint az elektronikus 

adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírásával.   
 
4. A képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2015. évi fordulójára Szank Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 
működési kiadások között összesen 1.000.000,-Ft összegű előirányzatot biztosít. 

 
Határidő: 2014. október 1. 

Felelős: Patkós Zsolt polgármester 

 

 

NAPIREND 
8. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság kiegészítéséről 
    Előadó: Vincze Jánosné HVI vezető 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

Vincze Jánosné jegyző 
Az előterjesztésben indokolta a bizottság kiegészítésének szükségességét. Az érintett nem 
kérte zárt ülés tartását. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet. 
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A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen 
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – minősített többséggel a következő 
határozatot hozták: 
 
65/2014.(IX.29.) ÖH. 
Helyi Választási Bizottság kiegészítéséről 
 

HATÁROZAT 
 
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjának 
Kószóné Faddi Katalin Szank, Árpád u. 32. szám alatti lakost megválasztja. 
 
Határidő: azonnal 

Felelős: Vincze Jánosné – HVI vezető 

 
 
NAPIREND 
9. Egyéb kérdések 
 
Varga Ferencné alpolgármester 
Javasolta, hogy a történelmi események folytatására a jövő évben, ha fafaragó tábort 
szeretnénk, akkor ahhoz a szükséges összeg a költségvetésben legyen benne. A faanyagot 
időben be kell szerezni és száraz helyen kell tárolni. 
A tél beállta előtt kérte a fából készült köztéri alkotások festését.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 1730 órakor bezárta az ülést.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 Patkós Zsolt Vincze Jánosné 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 Mucsi László Varga Ferencné 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 
 
 


