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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2015. október 29-én 830 órakor megtartott üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Hachbold Gábor
Mucsi László
Szabó-Mikor Éva
Tabajdi Gábor és
Tóth Mátyás képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Nagy Klára főtanácsos
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből mind a 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mucsi László képviselőt javasolta.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplő napirend megtárgyalását
javasolta. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az egyéb kérdések között kerül megtárgyalásra
Hangodi Istvánné kérelme és a víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés felmondásáról szóló
előterjesztés. Más javaslat nem hangzott el.
A polgármester szavazásra tette fel a meghívó szerinti napirendet.
A képviselő-testület 7 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. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
3. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Előterjesztés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Előterjesztés bölcsődei feladatellátásról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Előterjesztés a „Tiszta víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás vagyon
átruházására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
7. Egyéb kérdések
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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, nem kívánta kiegészíteni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a beszámolót.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
70/2015.(X.29.) ÖH.
Lejárt határidejű határozatról szóló beszámolóról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 62/2015.(IX.16.) ÖH. számú lejárt
határidejű határozat végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről:
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta képviselő-testületet, hogy
- szeptember 30-án 14 órától a tekecsarnok tetején létesült ifjúsági szálláshelyen volt
nyílt nap, meg lehetett nézni az elkészült beruházást.
- október 1-jén Nyárlőrincen tartott polgármesteri találkozót Lezsák Sándor képviselő
úr. Többek között az utak állapotáról, fejlesztési lehetőségéről is szó esett.
- október 2-án Idősek napja alkalmából rendezett ünnepségen vett részt Kiskunmajsán.
Erre az alkalomra az Idősek Nappali Klubjában Szankon október 7-én került sor.
- október 5-én babalátogatáson voltak hat újszülöttnél alpolgármester asszonnyal.
- október 7-én a Bányászpark területén volt helyszíni bejárás a terület tulajdonjog
rendezése ügyében. Kérte jegyző asszonytól, hogy ismertesse a részleteket.
Vincze Jánosné jegyző
A Bányászpark területének tulajdonjogilag 14 tulajdonosa van (akik közül már sajnos sokan
nem élnek) és a Magyar Állam. Annak idején a MOL kifizette a földtulajdonosokat, de a
tulajdonjog bejegyzése nem történt meg, mert a Földhivatal hiánypótlásra szólította fel a
MOL-t, a hiánypótlást nem teljesítették, a határidő lejárt. Most írásban mindenkit
megkeresnek, és kérik a rendezetlen jogi helyzet feloldására a hozzájárulásukat. Nagy
probléma a Bányászparkhoz vezető szilárd burkolatú út is, amely szintén magántulajdonos
területén van, az is rendezetlen.
Patkós Zsolt polgármester
Folyamatosan kezdeményezzük a Bányászpark megvásárlását vagy átvételét.
- október 7-én a FÓKUSZ Takarékszövetkezettel folytatott tárgyalást, az ajánlatok
elkészítése folyamatban van.
- október 9-én a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ülésén vett
részt Kisteleken, ennek a következménye a mai ülés napirendje.
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október 12-én a Kunság-Halas Kft. taggyűlésén a Kft. működéséről tartott tájékoztatót
az ügyvezető.
október 15-én megbeszélést tartott a közművelődési dolgozók részvételével az Ízek
Háza üzemeltetésével, a programok, rendezvények szervezésével kapcsolatban.
október 16-án a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a Hivatal által
foglalkoztatottaknak szakmai nap volt.
október 17-én Bácsfeketehegy újratelepülésének 230 éves évfordulója alkalmából
előadást tekintettek meg a szanki delegáció tagjai.
október 22-én megbeszélésen vett részt Kiskunmajsán a gyermekjóléti- és családsegítő
szolgálat feladatellátásról, amely kapcsán a mai ülés napirendjén szerepel az
előterjesztés.
október 22-én községi ünnepségen vettünk részt, és azt megelőzően október 6-án
megemlékezésen a helyi általános iskolával közösen. Az 56-os forradalom helyi
áldozatára is emlékeztünk a Magyar Zoltán emléktáblánál.
október 26-án a Kiskunok Vidékéért Egyesület elnökségi ülést tartott, amelyen
elnökségi tagnak, alelnöknek megválasztásra került. Az első pályázatok, amelyek a
civileknek, gazdálkodóknak fejlesztési forrást nyújthatnak, jövő év végén jelenhetnek
meg. Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa térsége több mint 300 milliós Leader forrásra
számíthat, amely nagyon kevés, mert ennek jelentős részét a munkaszervezet
működtetésére kell fordítani.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a napirendet.

NAPIREND
2. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Megkérdezte jegyző asszonyt, hogy kívánja-e
kiegészíteni az írásos előterjesztést.
Vincze Jánosné jegyző
Nem volt kiegészítése.
Patkós Zsolt polgármester
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést 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 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 7 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül –, minősített többséggel elfogadták a
17/2015.(XI.2.) önkormányzati rendeletet a talajterhelési díjról szóló önkormányzati
rendeletről.
A 17/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
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NAPIREND
3. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletre
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság az előző ülésén megtárgyalta és társadalmi vitára
bocsátotta. Az önkormányzat honlapján közzétettük, de nem érkezett észrevétel, vélemény.
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést ismét megtárgyalta.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és többségi szavazással elfogadásra
javasolta a képviselő-testületnek a rendelet-tervezetet.
Mucsi László képviselő
Véleménye szerint Szankon a bevezetése óta a felső határon tartotta az önkormányzat a helyi
iparűzési adó fizetési kötelezettséget. Az 1 millió forint jövedelem alatti adóalapra vonatkozó
mentesség is megszüntetésre kerül. Korábban egyre csökkent adómentes összeg, most pedig
teljesen megszűnik. Az ebből tervezett bevétel nem olyan nagy, hogy sokat emelne az
önkormányzat költségvetési helyzetén. Nem javasolja a rendelet-módosítás elfogadását.
Patkós Zsolt polgármester
Az önkormányzatnak a jövőben olyan kiadásai lesznek, amelyre nem kap állami
finanszírozást. A bevételeinket növelni kell. Nem a vagyont, a földet, az ingatlant, hanem a
befolyó tiszta jövedelem adóztatását javasolja. Nem az árbevételből kell adózni, hanem azt
még a költségekkel csökkenteni kell. 600 e Ft-ig nincs iparűzési adó fizetési kötelezettség,
600 e Ft és 1 millió Ft között nem kellett eddig iparűzési adót fizetni, a rendelet 2016. január
1-jén lép hatályba, és 2017-től kell adót fizetni, ha 600 e Ft-ot meghaladó jövedelme van a
vállalkozónak.
Tóth Mátyás képviselő
Ha 800 e Ft jövedelme van, akkor a 0-tól kell megfizetni az adót, nem pedig a 600 e Ft feletti
résztől?
Nagy Klára főtanácsos
A 600 e Ft alatti jövedelem nem esik az iparűzési adó fizetési kötelezettség hatálya alá. Ha
meghaladja a 600 e Ft-ot, akkor a teljes összeg után meg kell fizetni az adót. Ha mondjuk, 800
e Ft után adózik a vállalkozó, akkor 16 e Ft iparűzési adót kell fizetnie. Ez eddig is így volt, és
2016. január 1-jétől is így kell az adóalapot számolni.
Mucsi László képviselő
Helyi adóról van szó, ezért név szerinti szavazást kért.
Vincze Jánosné jegyző
Ismertette a SZMSZ név szerinti szavazásra vonatkozó rendelkezését. A név szerinti
szavazásról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.
Patkós Zsolt polgármester
Szavazásra tette fel, hogy a helyi iparűzési adóról szóló rendeletről a képviselő-testület név
szerinti szavazással döntsön.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül nem
fogadta el a név szerinti szavazás elrendelését.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A jelenlévő képviselők 4 igen
szavazattal – 3 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül –, minősített többséggel
elfogadták a 18/2015.(XI.2.) önkormányzati rendeletet a helyi iparűzési adóról.
A 18/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv melléklete.
6

NAPIREND
4. Előterjesztés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Törvényi változás miatt átalakul a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás. A feladatok
változását az előterjesztés tartalmazza. Javasolta, hogy 2016. január 1-jétől településünk
Jászszentlászlóval közösen lássa el ezeket a feladatokat.
Mucsi László képviselő
A dolgozók létszámának csökkentését mi indokolja, ennyire jobban élnek a családok, hogy
nincs ilyen dolgozókra szükség? Nem ezt látja az iskolában, sajnos egyre nagyobb szükség
van rájuk. Egyszerűen nincs rá pénz, ezzel pedig nem ért egyet.
Patkós Zsolt polgármester
Január elsejétől a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató
keretében működtethető. Eddig a feladathoz, az ellátottak számához igazodott a létszám, ez is
megváltozik. A következő költségvetési évben 2 helyett 1,5 fővel látjuk el itt helyben a
feladatokat, fél munkaidőt pedig másik településen tölti le a szanki dolgozó.
Mucsi László képviselő
A normatíva egy fejlett dunántúli megyében lehet, hogy elegendő, de az Alföldön nem, a még
rosszabb helyzetben lévő megyékről már nem is beszélve. Szerinte nem ugyanolyan a felnőtt
és a gyerek ellátás, a képesítés szempontjából sem.
Patkós Zsolt polgármester
A szakmaiság nem sérül, ugyanaz mindkét feladatellátáshoz a szakmai követelmény, az
ellátottak köre más volt. Nálunk mindkét dolgozó segítette egymás munkáját, volt átfedés a
feladatok között. A normatív finanszírozásnál a súlyozással van a gond, nem veszik
figyelembe az esetszámot.
Szabó-Mikor Éva képviselő
Üdvözli, hogy a szanki dolgozók nem kerülnek az utcára. Az a réteg, akiket ezek a dolgozók
segítettek, még így sem mindig részesültek megfelelő ellátásban, a szűkítés, központosítás
nem biztos, hogy jó. Településünk közepes helyzetben van, az országban súlyosabb
problémák is vannak más településeken. A megyénkben reméljük, hogy nem súlyosbodik a
gond.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A képviselők 7 igen szavazattal –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:
71/2015.(X.29.) ÖH.
Családsegítés és gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 139. § (9) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 174. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján felülvizsgálta a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátását.
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2. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kiskunmajsai
Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális
Szolgáltató Intézmény fenntartója 2016. január 1. napjától megváltozzon, a fenntartó
Kiskunmajsa Város Önkormányzata legyen.
3. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a család– és gyermekjóléti szolgálatot
2016. január 1. napjától a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása
által fenntartott Alapszolgáltatási Központ által kívánja biztosítani.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

NAPIREND
5. Előterjesztés bölcsődei feladatellátásról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A kiskunmajsai bölcsődébe fel tudják venni a szanki gyerekeket is igény esetén, ehhez
azonban szükség van ellátási szerződés kötésére Kiskunmajsa Város Önkormányzatával. A
lehetőség megteremtése érdekében javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Tabajdi Gábor képviselő
Kiskunmajsán is várólista van, telített a létszám.
Patkós Zsolt polgármester
Mégis vannak a bölcsődében szankiak. A 10 ezer főnél nagyobb településen kötelező
biztosítani a bölcsődei ellátást, ennél kisebb településen nincs ilyen kötelezettség. Ha igény
lenne rá Szankon, akkor helyben is lehetne bölcsődés csoportot indítani, de ehhez plusz
bevétel kellene, hogy finanszírozni tudjuk.
Varga Ferencné alpolgármester
Szankon jelen pillanatban nincs kellő igény, 1 fő jelezte igényét. Törvény megengedi, van
lehetőség 2,5 éves korú gyermek felvételére a helyi óvodában, a férőhely biztosított. Ha
indítanánk egységes óvodai-bölcsődei csoportot, akkor ez szakember felvételét is jelenti.
Erről a fenntartó dönt.
Patkós Zsolt polgármester
Ha ezt a szerződést megkötjük Kiskunmajsával, akkor megteremtjük a lehetőségét annak,
hogy a kiskunmajsai bölcsődébe szanki gyerekek felvételre kerülhetnek.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a szerződés-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A képviselők 7 igen szavazattal –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:
72/2015.(X.29.) ÖH.
Bölcsődei ellátásra szerződés megkötéséről
HATÁROZAT
1.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei ellátás biztosítására
Kiskunmajsa Város Önkormányzatával ellátási szerződést köt.

8

2.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
ellátási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
6. Előterjesztés a „Tiszta víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás vagyon
átruházására
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. Kiegészítése nem volt.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek a határozat-tervezetet.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A képviselők 7 igen szavazattal –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:
73/2015.(X.29.) ÖH.
„Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
vagyon átruházásáról
HATÁROZAT
1.

2.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint ellátásért felelős helyi
önkormányzat – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 8. §
(1) és (3) bekezdésére tekintettel a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0005 azonosító számú
Tiszta-víz Ivóvízminőség-javító projekt keretében megvalósított szanki vízi közmű
vagyont az Önkormányzat a „Térítésmentes vagyonátruházási szerződés” aláírásának
napjával térítésmentesen tulajdonába veszi a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulástól.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a víziközmű-vagyon térítésmentes
átruházásról szóló megállapodás aláírására.

Határidő. azonnal
Felelős: Patkós Zsolt polgármester
NAPIREND
7. Egyéb kérdések
A) Előterjesztés Hangodi Istvánné kérelméről
(Kérelem a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
A Szank, Szép u. 2. szám alatti önkormányzati lakás bérlője az általa elvégzett munkák
lakbérbe történő beszámítását kérte.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
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Tóth Mátyás PB elnök
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta a
képviselő-testületnek a 32.355,-Ft összegű lakbér elengedését.
Több kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra tette fel a 32.355,-Ft összegű
lakbér elengedését.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 7 képviselő. A képviselők 7 igen szavazattal –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:
74/2015.(X.29.) ÖH.
Hangodi Istvánné bérlő lakbér elengedési kérelme
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hangodi Istvánné Szank, Szép utca
2. szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének lakbér elengedési kérelmét
megtárgyalta.
2. A Képviselő-testület a bérlőnek a bérbeadótól átvállalt kötelezettség teljesítését - a
kérelemben részletezett azonnali beavatkozást igénylő munkák elvégzését - elismeri.
A bérlő a bérbeadó helyett és költségére a munkákat összesen 32.355,- Ft értékben
végezte el, ezért a bérbeadó a bérlő igazolt költségeit a lakbérbe beszámítja.
3. Képviselő-testület a 2015. november havi lakbért teljes egészében, a 2015. december
havi lakbér felét, összesen 32.355,- Ft lakbér megfizetését elengedi.
Határidő: azonnal
Felelős: Patkós Zsolt - polgármester

B) Előterjesztést a víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés felmondásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Javasolta az Alföldvíz Zrt-vel kötött víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés közös
megegyezéssel történő felmondását 2015. december 31. hatállyal. Az indokokat az
előterjesztés tartalmazza. Új szerződést a Kiskunvíz Kft-vel szeretnénk kötni. A térségben
több település indítványozza a szolgáltató váltást. 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 7 képviselő. A képviselők 7 igen szavazattal –
tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő határozatot
hozták:
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75/2015.(X.29.) ÖH.
Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés felmondásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az Alföldvíz Zrt-vel 2013.
május 31. napján létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel 2015.
december 31. hatállyal történő megszüntetését.
Felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások megkezdésére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Patkós Zsolt polgármester

Egyebek
Mucsi László képviselő
Az iskola konyhájánál jelentős minőségcsökkenés állt be, rendkívül egészségtelen az ételek
összetétele is, sok a szénhidrát, nem biztos, hogy ez a jövő útja.
Patkós Zsolt polgármester
Jelezték-e már a problémát a konyha fenntartója felé?
Mucsi László képviselő
Még nem.
Patkós Zsolt polgármester
Először nekik kell jelezni, ha nem lesz változás, utána tudunk mi lépni.
Nagy Klára főtanácsos
Jogszabály alapján kellett változtatni az ételeken. Halász Sándorné intézményvezető jelezte az
illetékes minisztérium felé a problémát, hogy az idősek nem eszik meg az ételt és sorra
visszamondják az étkeztetést a minőség romlása miatt.
Patkós Zsolt polgármester
November 4-én 15 órakor megemlékezést tartunk a Pongrátz Gergely téren, utána
temetőlátogatásra várjuk a képviselőket.
November 7-én helyi értéktár és hungarikum kiállítás lesz az Ízek Háza udvarán. 16 órakor
kezdődik a megnyitó ünnepség, amely összekapcsolódik Márton napi programokkal és
ünnepséggel, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 930 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Mucsi László
jegyzőkönyv hitelesítő
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