
J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 27-i üléséről, a 
Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, Bartis Márton, Dr. 
Farkas Erzsébet, Farkas Zoltán, Gajda Mihály, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos László, Kovács István, 
Mester Csaba, Mikolik Judit, Pákozdi Gábor, Szabó István és Török Sándorné testületi tagok.

Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Szakácsi Gyuláné 
jegyzőkönyvvezető

 

Macsári József polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
ülése határozatképes, azt megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendek megtárgyalását azzal, 
hogy a 4/4. sz. bejelentést zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület. A Képviselő-testület tagjai a 
javaslattal egyhangúlag egyetértettek.

A napirendek előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendek véleményezésére 
összevont bizottsági ülést tartottak, mivel két fő napirendje van a mai ülésnek.

 

1.sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt 
szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal 
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

 



H a t á r o z a t

 

72/2007. (VIII.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

1.sz. napirend: Beszámoló a gyermekvédelmi törvényből adódó feladatok végrehajtásáról

Előadó: Dr. Szántó Márta gyámhivatal vezető

          Macsári Istvánné gondozási központ vezető

          Gyimesi Sándor szoc.iroda vezető

Macsári József polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy a gyermekvédelmi 
törvényből adódó feladatok végrehajtásáról szóló napirend minden évben visszatérő napirend, 
azonos formában és felépítésben. A Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája, a Városi Gyámhivatal, 
valamint a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat készítette a beszámolót. Szomorú, hogy míg 
2006. évben 550, 2007. év félévéig már 410 határozatot kellett hozni a Gyámhivatalnak. Szintén a 
Gyámhivatal feladatai közül kiemeli, hogy az utóbbi időben sajnos a leggyakrabban előforduló 
esetek közé tartoznak a gondnoksági ügyek, az átmeneti neveltek felülvizsgálata, illetve 
kapcsolattartási – láthatási – ügyek. Tapasztalható, hogy egy-egy házastársi, élettársi kapcsolat 
megbomlása után a felek valós vagy vélt sérelmeiket sajnos a gyermekeken keresztül közvetítik 
egymás felé. Azt is tartalmazza a beszámoló, hogy a szülők nem tartják be a bíróság által 
szabályozott, illetve az egyezség útján létrejött kapcsolattartási feladatokat. Egyre gyakrabban kell 
ezekben az ügyekben a gyámhatóságnak intézkedni. Igen széles a köre azoknak, akik részt vesznek 
a gyermekvédelmi feladatokban, a három intézményen kívül a rendőrség, ügyészség, háziorvos, 
házi gyermekorvos, oktatási intézmények, akik között folyamatos a kapcsolattartás. A beszámolót 
az összevont bizottsági ülés megtárgyalta, jónak ítélte és elfogadásra javasolta.

Macsári József polgármester: A napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, az előterjesztők 
részéről kiegészítés nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy 
a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

 

H a t á r o z a t

 

73/2007. (VIII.26.) Ökt.sz.

 



Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi törvényből adódó 
feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

 

2.sz. napirend: Esthajnal Alapítvány Idősek Otthona működéséről tájékoztató

Előadó: Tarné Kondacs Katalin intézményfenntartó

 

 

Macsári József polgármester: A tájékoztatóval kapcsolatban elmondja, hogy a legutóbbi 
tájékoztatóhoz képest elmondható, hogy a szakmai színvonalat tudja tartani az intézmény, a korábbi 
20 helyett 22 férőhellyel működik, 100 %-os kihasználtsággal. A bentlakók 80 %-a szeghalmi lakos. 
Tájékoztató jelleggel elmondja, hogy 2007. december 31-ével az Esthajnal Alapítvány visszaadja az 
intézményt az önkormányzatnak. Az önkormányzat felelőssége, hogy a bentlakók a változásból 
semmit ne érzékeljenek. Nagy valószínűséggel az összevont kistérségi szociális intézmény részét 
fogja képezni a jelenlegi Gondozási Központ mellett, tagintézményként. A tájékoztatót szintén 
megtárgyalta az összevont bizottsági ülés és azt elfogadásra javasolta.

     Farkas Zoltán testületi tag: A tájékoztatót átnézte, és a 4 oldalon az első bekezdést nem nagyon 
tudta értelmezni, de miután a fenntartó személyében változás lesz, nincs különösebb jelentősége. A  
továbbiakban hangsúlyozza, hogy 9 éve üzemel az intézmény és hiányosságként érzi, hogy 20-ról 
22 főre, igen kismértékben bővült az otthon. Azt mindenki tudja, hogy szociális területen a 
finanszírozást illetően komoly változások következtek be, de ennek ellenére az önkormányzat nem 
menekülhet a probléma elő, mivel a lakosság átlagéletkora magas, ezért szükséges a kérdést 
napirenden tartani és megoldási javaslatot kidolgozni az idősgondozás érdekében, akár úgy, hogy  a 
bentlakásos forma nem emeltszintű, hanem többágyas elhelyezésű. Nem az a megoldás, hogy egy-
egy feladatot a kistérség irányába vigyenek – bár ez finanszírozási kérdés-, az önkormányzatnak 
foglalkozni kell az idősek elhelyezésének kérdésével. Véleménye szerint maga a tájékoztató 
elköszönő jellegű.

Macsári József polgármester: Egyetért a felvetéssel, a lakosság folyamatos elöregedése az egész 
országra jellemző. Az önkormányzatnak nincs szándéka kilépni az idősgondozásból. A napközi 
otthonos ellátás sem működik sajnos teljes létszámmal, mely szintén egyfajta gondoskodás az 
idősekről. A feladat kistérségi szinten való ellátása finanszírozás szempontjából jobb, a 
gondozottaknak pedig a változásból semmilyen hátrányuk nem lesz.

A napirenddel kapcsolatban más kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal  - 2 tartózkodás mellett 
– az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 



74/2007. (VIII.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Esthajnal Alapítvány Idősek Otthon 
működéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

2.sz. napirend: B e j e l e n t é s e k

 

4./ A Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola alapító okiratának módosítása

Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Az előterjesztés az intézmény alapító okiratának módosítását 
tartalmazza, a felsorolt tevékenységeket feltétlenül bele kell venni az alapító okiratba, ahhoz, hogy a 
felnőttképzés és az egyes tevékenységek beindulhassanak.

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Kérdése, hogy mit takar a „sajátos nevelési igényű tanulók nappali 
rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása” feladat a gimnázium esetében.

Magyar István igazgató: A sajátos nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatban úgy gondolják, hogy 
ezeknek a gyerekeknek is biztosítani kell azt az esélyt – minden iskola típusban – hogy  a 
képességüknek megfelelő végzettséget szerezzenek. A gimnáziumi, a szakközépiskolai és 
szakiskolai képzésben is egyre több olyan gyerek fordul meg, aki bizonyos részképességekkel 
rendelkezik. Főként a szakiskolában azok a sajátos nevelési igényű gyerekek, akik valamilyen oknál 
fogva általános iskolai tanulmányaikat nem tudták befejezni, törvény adta lehetőségnél fogva nekik 
is biztosítani kell, hogy általános iskolai végzettség nélkül be tudjanak kapcsolódni a szakképzésbe 
és bizonyos szakképesítést tudjanak szerezni. Róluk sem lehet lemondani, miután az általános 
iskolából 16 éves korukban kiesnek. úgy gondolták, hogy egy második esélyt biztosítanak ezeknek 
a gyerekeknek valamelyik oktatási formában.

Macsári József polgármester: Ismert, hogy sok hirdetés megjelent Füzesgyarmat és Körösladány 
vonatkozásában- de az egész országban - hogy az un. Báthory István Iskola végzi az oktatást 
tagintézményként különböző településeken. Megdöbbentő, hogy bázisiskola nélkül és komoly 
pedagógiai program nélkül is működhet középiskola. Éppen ezért, hogy ne az ilyen vidéki iskola 
szolgáltatásait vegyék igénybe, ezt a fajta oktatást a szeghalmi középiskola is meg tudja oldani. A 
kistérséghez tartozó települések polgármestereinek figyelmét is fel fogja hívni erre a lehetőségre.

A napirenddel kapcsolatban más kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 



H a t á r o z a t

75/2007. (VIII.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péter András Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző Iskola Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja.

 

1., Az Alapító okirat 13.1 pontja, az alábbiakkal egészül ki:

 

-          80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi nevelése, oktatása,

-          80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás,

-          80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás,

-          80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai nevelése, 
oktatása,

-          80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása,

-          80224-1 Nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás,

-          80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére 
felkészítő iskolai oktatása,

-          80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás.

 

2., Az Alapító Okirat 13.2. helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb feladatok:

-          75176-8 Intézményi vagyon működtetése,

-          80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás,

-          92403-6 Diáksport tevékenység.

 

3., Az Alapító Okirat 15.1. nappali tagozat, gimnázium része az alábbiakkal egészül ki:



 

Nappali munkarend szerinti felnőttoktatás.

 

4., Az Alapító Okirat az alábbi 15.3. ponttal egészül ki:

 

15.3. Esti tagozat

-          Gimnázium

-          Felnőttek általános iskolája.

 

 

5., Az Alapító Okirat módosításai 2007. szeptember 1-én lépnek hatályba.

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításával és 
kiegészítésével kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

 

Határidő: 2007. szeptember 1., folyamatos

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

4/1. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat is minden évben napirendje a 
Képviselő-testületnek, mely a pályázathoz  való csatlakozásról szól.

Az összevont bizottsági ülés megtárgyalta és javasolta a pályázathoz való csatlakozást.

Farkas Zoltán testületi tag: Javasolja a 27 ezer Ft jövedelemhatár megemelését, mivel így nagyon 
kevés tanulónak lesz lehetősége ösztöndíjhoz jutni.



Macsári József polgármester: Figyelembe kell venni, hogy az Önkormányzat saját forrásából 
biztosítja az ösztöndíjat. Az lenne a legjobb, ha minden felsőoktatásban tanulónak tudnának 
valamilyen támogatást biztosítani, de egyelőre ragaszkodna a 27 ezer Ft-hoz. Sajnos elég széles a 
skálája a szociális jellegű kiadásoknak, melyhez a normatíva csak egyes esetek biztosít 90 %-ban, 
10 %-al az Önkormányzatnak kell kiegészíteni.

Dr. Farkas Erzsébet testületi tag: Végtelen alacsonynak tartja a 27 ezer Ft-ot, eddig sem voltak 
sokan, akik rászorultnak  számítottak és ösztöndíjban részesültek. Az Önkormányzatnak lehetőséget 
kell találni a költségvetésben, hogy megemelt egy főre jutó jövedelem után is tudja biztosítani az 
ösztöndíjat. Annál is inkább, mivel a népességcsökkenéssel a továbbtanulók száma is csökken.

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Elmondja, hogy az eddigi tapasztalatok alapján mindenki kapott, 
aki igényelte az ösztöndíjat, nem ragaszkodtak mereven a 27 ezer Ft-os összeghatárhoz. Előfordult, 
hogy néhány száz Ft-al több volt a jövedelem.

Macsári József polgármester: Valóban így volt korábban is, hogy rugalmasan kezelte a kérelmeket 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság.

Mester Csaba testületi tag: A jövedelemhatár megemelését illetően nem pár száz Ft-ról van szó, 
hanem nagyságrendileg nagyobb összegről van szó. Javasolja, hogy a következő testületi ülésen 
döntsön konkrét összegről a testület.

Macsári József polgármester: A nyilatkozattétel a fontos, melyről a testületnek dönteni kell. 
Javasolja, hogy készüljön felmérés az igényekről és egyetért azzal, hogy a következő testületi 
ülésen a felmérés alapján döntsön a testület a konkrét összeghatárról.

Az előterjesztéssel kapcsolatban más kérdés, vélemény nem hangzott el, a nyilatkozatot szavazásra 
bocsátja. A szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

76/2007. (VIII.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához.

Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot juttassa el az OM Alapkezelő 
Felsőoktatási Pályázatok Osztálya részére, és a pályázat kiírásával kapcsolatban tegye meg a 
szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2007. október 1.

Felelős: Macsári József polgármester

 



4/2. Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola kérelme

Előadó: Macsári József polgármester

 

Macsári József polgármester: A kérelemmel kapcsolatban elmondja, hogy a Képviselő-testület 73 
főben állapította meg a középiskola átlagos állományi létszámát. 1 fő esetében jogosult az 
Önkormányzat pályázat benyújtására, mérsékelni a munkaviszony megszüntetésével felmerülő 
költségeket.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

77/2007. (VIII.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Péter András Gimnázium és Szigeti 
Endre Szakképző Iskolában a költségvetési normatívák csökkenéséből adódó átszervezésekre 
tekintettel 2007. július 1-től az alábbi létszámcsökkenést határozza el.

 

Létszámcsökkentés mértéke

-          technikai dolgozó: 4 fő

ebből: a 4/2007. (II.20.) ÖTM rendelettel kapcsolatban, határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony felmentéssel történő megszüntetésével érintett: 1 fő

 

     A létszámcsökkentést az 1992. évi XXXIII. Tv. előírásai alapján 2007. július 1-től kell 
végrehajtani.

 

A Képviselő-testület rendelkezik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő 
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében az Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélkül – a fenti munkakörben dolgozók foglalkoztatására nincs 
lehetőség.



 

     Kinyilatkozza továbbá, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi 
CLIII. Tv. 5. sz. mellékletének 10. pontja szerinti pályázat keretében, ezen munkavállalók után 
támogatásban nem részesül.

 

     A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. 
Tv. hatálya alá az érintett dolgozók nem tartoznak.

 

     A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

 

      Határidő: azonnal

     Felelős: Macsári József polgármester

 

     4/3. Szeghalom Petőfi úti óvoda magastető építési és felújítási munkái pályázata

      Előadó: Macsári József polgármester

Macsári József polgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy pályázati úton 36,953 millió Ft-ot 
nyert az Önkormányzat 3 éve a Petőfi úti óvoda felújítására. A beruházás ideje alatt 25-ről 20 %-ra 
változott az ÁFA mértéke, de ezt az ÁFA megtakarítást az Önkormányzat nem használhatta fel, 
erről le kell mondani.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el, azt szavazásra bocsátja. A 
szavazás alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az 
alábbi határozatot hozta:

 

H a t á r o z a t

 

78/2007. (VIII.27.) Ökt.sz.

 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a „Szeghalom Petőfi 
úti óvoda magastető építési és felújítási munkái” tárgyú pályázatánál a 2006. évben bekövetkezett 
25 %-ról 20 %-ra történő ÁFA csökkenés miatt a 2006. évben keletkezett 185.659 Ft maradvány 
terület- és régiófejlesztési támogatásról lemond.



 

Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: a pályázat elszámolása

Felelős: Macsári József polgármester

 

 

Macsári József polgármester: Miután a Képviselő-testület nyílt ülésén más napirend, előterjesztés 
nem szerepel, kéri a testület tagjait esetleges bejelentéseiket tegyék meg.

Török Sándorné testületi tag: Kérése, hogy az Árpád utcában a csapadékvíz elvezető csatorna 
tisztítása után a rehabilitációs munkálatokat az Önkormányzat végeztesse el. Továbbá sürgeti a 
szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítását.

Kovács István testületi tag: A Szeleskert és Péter A. sorról többen megkeresték, hogy valaki még 
mindig a csapadékelvezető csatornába engedi a szennyvizet. Kérdése továbbá, hogy van-e már 
eredményes pályázat a csatorna rendbetételére.

Pákozdi Gábor testületi tag: „Szeghalom a szagok városa” Elviselhetetlen a város egyes részein az 
állati fekália szaga. Szennyvízelvezető csatornák után az állati híg trágya elhelyezését is meg kell 
oldani. Kéri, hogy az ÁNTSZ-el közösen vizsgálják ki. Kérése továbbá – melyet már az 
igazgatónak jelzett – hogy az iskolakezdésre tekintettel délben is legyen nyitva a könyvtár. A 
közelmúltban a rendőrségnek kismotort vett az Önkormányzat, hogy az Újtelepen is tudjanak 
járőrözni. Tapasztalta szerint a Tűzoltóság előtti parkolóban használják, illetve állítják le az autókat, 
kerékpárosokat a rendőrök. Kérése, hogy az Újtelepen járőrözzenek a kismotorral, illetve vasárnap 
reggelenként a discojárat megérkezésekor figyeljenek arra, hogy a fiatalok ne randalírozzanak a 
főutcán.

Farkas Zoltán testületi tag: A Luc-gödörrel kapcsolatosan elmondja, hogy a meleg nyári időszakban 
komoly bűzt termel, mely a széljárástól függően a város egyes részein elviselhetetlen. Ennek 
megszüntetése érdekében megoldást kell találni.

Hegyesi Zsuzsanna testületi tag: Az Arany J. utcai nagygödör környékén is elviselhetetlen a bűz, 
ennek megszüntetésre is keresni kell megoldást.

Mikolik Judit testületi tag: Kifogásolja, hogy a TAPPE nem fertőtleníti a hulladékgyűjtőket, a 
Bocskai ABC előtti szelektív hulladékgyűjtő környékét is rendbe kellene tenni.

Gajda Mihály testületi tag: Hiányolja, hogy a Művészeti Iskoláról, a szakok indulásáról nem kapott 
a testület tájékoztatást. Korábban arról döntöttek, hogy a testületet tájékoztatják.

Macsári József polgármester: A bejelentésekre reagálva elmondja, hogy a csatornatisztítás 
rehabilitációjára ősszel visszatérnek, mivel a mellette lévő erdő gyérítése is aktuálissá vált. 
Közmunkások foglalkoztatásával próbálják a munkát elvégezni. A szelektív hulladékgyűjtők 
megrendelése megtörtént, melyet vissza is igazoltak. A Szeleskertben a csatornába engedik a 
szennyvizet. A hivatal munkatársa ellenőrzi a területet, de kéri a képviselőket, ha valaki ilyet 
tapasztal azonnal jelezze a hivatal felé. A Luc-gödör és az Arany J. utcai gödörrel kapcsolatban 



felmerült, hogy szakértővel meg kellene nézetni, hogy egyáltalán mi lehet a jövője a gödröknek. 
Jelenleg a csapadékvizet gyűjti össze egy pár utcából, de amennyiben belvízrendezéssel megoldásra 
kerülne a csapadékvíz máshova való elvezetése, akár a gödör feltöltésében is lehetne gondolkodni. 
Az Arany J. utcai bányatóra már készült egy terv és költségvetés kb. 10 évvel ezelőtt, mely akkor 
320 millió Ft volt. Erre vissza kell térni, mivel a megyében újra indul a belvíz program. Az állati 
trágyával kapcsolatban ismételten kéri, hogy aki ilyet észlel, jelezze a hivatal felé. A Rendőrséggel 
kapcsolatban a problémát a rendőrkapitánynak jelezni fogja. A könyvtár nyitvatartására vissza fog 
térni. A Bocskai utcai ABC előtti hulladékgyűjtővel kapcsolatban írtak levelet a TAPPE Kft-nak és 
személyesen fog beszélni a Kft vezetőjével. A Művészeti Iskolával kapcsolatban jogos a felvetés, a 
programot befogadta a minisztérium, mely azt jelenti, hogy ebben a tanévben megkapja az iskola a 
normatívát. Az iskola igazgatójával folyamatosan tárgyaltak, de kérni fogja, hogy egy soron kívüli 
Oktatási és Kulturális Bizottsági ülésen adjon az iskola igazgatója tájékoztatást.

 

A Képviselő-testület nyílt ülésén más bejelentés nem hangzott el, a Testület zárt ülésen folytatta 
munkáját.

 

 

Macsári József                                                    Dr. Oláh Ernő

polgármester                                                       címzetes főjegyző

 

 

 

 


