Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és
Sport Bizottságának 2009. szeptember 7-én 0830 órakor megtartott nyílt ülésén.
A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Jelen van: Dr. Sümegi Sándor elnök és 3 bizottsági tag: Rózsa József, Kiss Sándor,
Gyenge Balázs
Távol maradt: Tóth Tamás, Erdődi Károlyné, Kószó Tamás (jelezték távolmaradásukat)
Tanácskozási joggal meghívottak:
Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester, Ásotthalom Község
Önkormányzata Képviselő-testületének és bizottságainak tagjai, Dr. Karsai Éva jegyző,
Bálintné Mityók Szilvia gazdálkodási ügyintéző kontírozó könyvelő, Dr. Turbucz Marietta
Judit jogi igazgatási ügyintéző, Dr. Hadfiné Böjthe Gabriella Kiss Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napközi Otthonos Óvoda igazgatója, Bókáné
Szilágyi Mária óvodavezető, Kása Gabriella HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ Ásotthalmi Tagintézményének vezetője, Kovács-Tanács Istvánné Petőfi Sándor
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Dr. Pályi Ákosné vezető védőnő, Gőgh Edit
Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetének Részlegvezetője, Csótiné Ördögh Edit
HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ megbízott Int. vezetője
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Dr. Karsai Éva jegyző, Kása Gabriella HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
Ásotthalmi Tagintézményének vezetője, Bókáné Szilágyi Mária óvodavezető, Kása
Gabriella HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ásotthalmi
Tagintézményének vezetője, az 1.) és 4.) napirendi pontok tekintetében: Dr Berta Árpádné
az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete Ásotthalmi Részlegének munkatársa, a
4.) napirendi pont tekintetében: Csótiné Ördögh Edit HKTT Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ megbízott Int. vezetője
Jegyzőkönyv-vezető: Sárkányné Bodor Krisztina igazgatási ügyintéző
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Szociális,
Ifjúsági és Sport Bizottság ülését.
Megállapítja, hogy az elnök és 3 fő bizottsági tag jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1. számú) meghívóban foglaltak alapján az
alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
1.) Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete tájékoztatójának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
2.)

A HÉSZ felülvizsgálata alakulásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
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3.)

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

4.) Ásotthalom Község Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója
elfogadásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
5.) Egyebek
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a napirendre tett javaslatát szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a napirendre tett
javaslatot 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
45/2009. (IX.7.) SZISB határozat
Tárgy: A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009. szeptember 7-i nyílt ülés
napirendjének megállapítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 2009. szeptember 7-én 0830 órakor nyílt ülést tart,
melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.)

Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete tájékoztatójának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

2.)

A HÉSZ felülvizsgálata alakulásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester

3.)

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet
módosításának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző

4.) Ásotthalom Község Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója
elfogadásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
5.) Egyebek
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Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár

I. napirendi pont
Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete tájékoztatójának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy a
tájékoztató részletes, mindenre kiterjedő. Felkéri Berta Árpádnét, az Értelmi Fogyatékosok
Rehabilitációs Intézete munkatársát, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Berta Árpádné: Köszöni a lehetőséget, hogy évente tájékoztatást nyújthatnak az
Intézményben folyó munkáról. Úgy véli a beszámoló részletes, a kitűzött célok, feladatok
többségét sikerül megvalósítaniuk. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a részlegvezető
személyében történt idén változás, mely hatékonyabbá tette az Intézményben folyó
munkát. Elmondja, hogy a Részlegnek szüksége lenne még egy fejlesztő pedagógusra, de
erre az idei évben nem lát esélyt. A változások kapcsán elmondja, hogy Mórahalmon a 120
fő helyett 100 fő ellátására van lehetőség a Megyei Közgyűlés döntése alapján, mely a
személyi körben változást idéz elő, nyugdíjas munkavállalók leépítésére fog sor kerülni.
Elmondja, hogy az Ásotthalmi Részlegben még szükségük van egy mozgásterapeutára is.
Ez jelenleg úgy megoldott, hogy a mórahalmi kolleganő heti 2 alkalommal kijön
Ásotthalomra. A tárgyi feltételekkel kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt időszakban
sikerült az internetet bevezettetni, 2 db számítógépet vásároltak, fénymásolót, nyomtatót
szereztek be, kialakításra került egy imaszoba is. Karbantartásokra, festésre közel 1 millió
Ft-ot költött az Intézmény. Megtörtént a tönkrement hidrofor cseréje is. A szociális
foglalkoztatással kapcsolatban megjegyzi, hogy korábban csak 14 ellátott vett részt a
szociális foglalkoztatásban, - melyhez szükséges egy szakértői vélemény-, most pedig 21
fő a foglalkoztatotti létszám. Ezen a téren igyekeznek a lehetőségeket kihasználni.
Elmondja, hogy az Intézmény hátsó részénél található egy gazdasági épület, és ha
lehetőségük adódik rá, szeretnék hasznosítani, pl: háziállatok tartásával. Az Ásotthalmi
Intézmény Mórahalomról kapja a szolgáltatásokat. Célszerűnek tartanák, ha az Ásotthalmi
Részleg is rendelkezne egy részlegvezetővel, és a Részleg kicsit önállóbb lenne. A
tálalókonyhát is lehetne fejleszteni, hogy legalább a reggeli és vacsora ott állítódna elő, és
csak az ebédet kellene Mórahalomról kiszállítani.
Rózsa József bizottsági tag: Ő is célszerűnek tartaná a kisállat tartást.
Kása Gabriella tagintézmény vezető: A sérült emberek szociális foglalkoztatását Ő is
fontosnak tartja. Elmondja, hogy az értelmi fogyatékos fiatalok jól beilleszkedtek, aktívan
részt vesznek a település életében. A Művelődési Ház minden évben kiállítást szervez ezen
fiatalok által készített tárgyakból, évente egyszer pedig sor kerül a Fogyatékosok Kerti
Partijára is, melyre ezek a fiatalok értékes kulturális műsorral szoktak készülni. Bízik a
további sikeres együttműködésben, és köszönetét fejezi ki a Részleg vezetőjének.
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Kiss Sándor bizottsági tag: Köszöni a beszámolót, örül az önállósági törekvéseknek,
valamint alkalmasnak tartja a tájékoztatót arra, hogy a Képviselő-testület megtárgyalja. Az
Intézményben folyó állattartással Ő is egyetértene.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete
tájékoztatójának véleményezését szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
46/2009. (IX.7.) SZISB határozat
Tárgy: Az Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. szeptember 9.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
II. napirendi pont
A HÉSZ felülvizsgálata alakulásának véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Petró Ferenc polgármester távollétében felkéri Dr.
Karsai Éva jegyzőt, ha óhajtja, egészítse ki az írásbeli előterjesztést.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy jelenleg a helyi építési szabályzat egyeztetése
folyamatban van. A szerdai Képviselő-testületi ülésen Tervező Asszony is jelen lesz, és
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projektoros kivetítőn el fogja magyarázni melyek azok a fontos változások, melyek a
jelenleg hatályos rendelethez képest módosításra kerülnének. Kiemeli, hogy a helyi építési
szabályzat módosítása valószínűleg jövő év márciusa környékén kerül elfogadásra. Ezzel
egyidejűleg lépne hatályba az állattartási rendelet. A korábbi, testület által el nem fogadott
állattartási rendelet övezetekre osztotta a belterületet, és volt olyan övezet, ahol egyáltalán
nem engedte az állattartást, csak a hobbi szintűt. Volt olyan övezet, ahol korlátozott
számban lehetett volna állatot tartani. Ehhez képest van olyan verzió, - többek között Üllés
is ezt a megoldást választotta-, hogy nem szabályozták külön rendeletben a belterületi
állattartást, hanem a helyi építési szabályzatban rögzítettek ezzel kapcsolatban szigorú
előírásokat. Ez a megoldást azért nem szeretné alkalmazni, mert a helyi építési szabályzat
elkészítése hosszú procedúra, több fórummal kell véleményeztetni. Ezért Tervező
Asszonnyal konzultálva olyan állattartási rendelet tervezetet készített, mely teljesen
különálló helyi rendelet lenne, egységesen határozná meg a belterületi állattartási
előírásokat. Ez a rendelet még csak egy tervezet. Elmondja, hogy szeptember 22-én
lakossági tájékoztatás lesz ezzel kapcsolatosan, ahol a felmerülő problémák jelzésre
kerülhetnek. Ezen a tájékoztatón Tervező Asszony is részt vesz. Ugyanígy szeretne a helyi
rendeletről a lakossággal is beszélni. A tervezet a bizottsági és testületi módosításokkal
kiegészítve az októberi és novemberi helyi újságban közzétételre kerülne azzal, hogy a
lakosok a véleményüket írásban jelezhetik. Úgy gondolja, hogy fő probléma a tartható
állatok létszáma lesz. A Képviselő-testület hatásköre lesz meghatározni a belterületen
tartható állatok számát. Kiemeli, hogy a rendelet utolsó 6. § átmeneti rendelkezésében van
egy olyan szabály mely előírja, hogy azok az ingatlanok, ahol most nagyobb állattartás
folyik, nem követnek el szabálysértést, és nem kell rögtön leépíteni a tartott állatok
létszámát, hanem egy fokozatos átmenet van részükre megengedve. Szigorú szabályozás az
állatok tartási körülményeinek meghatározásában lenne. Csak zárt trágyatárolóban lehet
állatot tartani, és a termelhető trágya mennyisége 3 m3-ben került meghatározásra.
Kötelezettségként előírásra került a rágcsáló és rovar irtása, és a felhalmozódott trágya
eltávolítása is. Ezen kívül meghatározásra kerül védőtávolság is. Egy ilyen védőtávolság
van jelenleg a rendeletben, ez pedig az oktatási, egészségügyi és közintézményektől való
50 m-es távolság. Belterületen 7 nagy haszonállatot, 25 kishaszonállatot, és 100 egyéb
haszonállatot engedélyez a jelenlegi rendelet tervezet. Emellett még 7 db egy évesnél nem
idősebb haszonállat szaporulatot, öt hónaposnál nem idősebb korlátlan számú
kishaszonállat szaporulatot engedélyez. Az osztatlan közös tulajdon, és társasházi
meghatározás esetén elmondja, hogy ha egy helyrajzi számon két ingatlan található, akkor
lakásonként kell figyelembe venni a fent említett szabályokat. Itt javaslat alapján az egész
ingatlant, nem pedig a lakásokat lenne célszerű figyelembe venni, tehát a tervezet ennek
megfelelően módosításra kerül. A rendelet megalkotásánál fő szempontként a megfelelő
tartási körülményeket tartja fontosnak.
Rózsa József bizottsági tag: Észrevételezi, hogy a méhek tartásáról nem rendelkezik a
rendelet.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy a méhek tartását központi jogszabály
szabályozza. Be kell jelenteni az önkormányzathoz a méhtartást. A helyi rendelet csak
arról rendelkezik, melyről központi jogszabály nem.
Kiss Sándor bizottsági tag: Egyetért azzal, hogy az állattartási körülmények szabályozását
kell kiemelni.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy külterületen a helyi építési szabályzat fog
előírásokat tartalmazni az ipari állattartásra vonatkozóan.
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Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: Véleménye szerint Tervező Asszonnyal célszerű
lenne egyeztetni a Fogyatékosok Intézményének állattartásával kapcsolatban.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök a HÉSZ felülvizsgálata alakulásának véleményezését
szavazásra bocsátja.
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az
előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
47/2009. (IX.7.) SZISB határozat
Tárgy: A HÉSZ felülvizsgálata alakulásának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. szeptember 7.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
III. napirendi pont
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet módosításának
véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki
az írásbeli előterjesztést.
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Dr. Karsai Éva jegyző: a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. tv. hatálya módosult, emiatt a helyi rendelet hatályra vonatkozó rendelkezése is
módosításra kerül.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sümegi Sándor elnök: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.)
KT rendelet módosításának véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
48/2009. (IX.7.) SZISB határozat
Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 28/2007.(IX.21.) KT rendelet
módosításának véleményezése
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
A Bizottság az alábbiak szerint dönt:
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. szeptember 7.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
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IV. napirendi pont
Ásotthalom Község Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési
elfogadásának véleményezése
Előadó: Dr. Karsai Éva jegyző
(Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)

koncepciója

Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök: felkéri a napirend előadóját, ha óhajtja, egészítse ki
az írásbeli előterjesztést.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy 2005-ben fogadta el a Képviselő-testület a
szociális koncepciót, melyet két évente felül kellett volna vizsgálni. A mostani
felülvizsgálat során egy új koncepciót kellett létrehozni, hiszen 2005-óta két új
szolgáltatást is ellát a Gondozási Központ, illetve a januártól életbe lépett kistérségi
társulás is olyan gyökeres változást eredményezett, mely indokolta az új koncepció
létrehozását. Az anyag az összes szociális feladatot ellátó intézmény egységes munkáját
tükrözi, hiszen javaslat érkezett az oktatási intézménytől, az Igazgató, és Óvodavezető
Asszonytól, a Művelődési Ház igazgatójától és Kása Gabriella Tagintézmény vezetőtől, aki
a korábbi intézmény változásait végigvezette a koncepción, valamint az új intézmény
bemutatására is nagy hangsúlyt fektetett. Az Értelmi Fogyatékosok Intézményétől is
érkezett anyag a koncepcióhoz. A koncepció megküldésre került a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulásához, amely egyetértett a koncepcióval, valamint a Megyei
Közgyűléshez is megküldésre került az anyag, a javasolt módosítások átvezetésre kerültek.
A Megyei Közgyűlés alapvetően egyetért a koncepcióval, mely megfelel a szociális
törvényben meghatározott követelményeknek, és véleménye szerint a helyi koncepció
összhangban áll a megyei koncepcióval. Átdolgozásra kerültek a helyi civil szervezetekre
és szociálpolitikai kerekasztalra vonatkozó részek is, melyek tételesen felsorolásra,
részletezésre kerültek. Amennyiben a koncepciót a Képviselő-testület elfogadja, meg kell
küldeni a Megyei Közgyűlésnek. Polgármester Úr kezdeményezte azt, hogy a kistérségi
koncepció is felülvizsgálatra kerüljön, illetve tekintettel arra, hogy a gyermekjóléti
feladatok ellátása kistérségi szinten történik, jelezte az igényét, hogy kistérségi szinten
gyermekvédelmi koncepció is megalkotásra kerülne, hiszen a két ellátás szorosan
kapcsolódik egymáshoz.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök megállapítja, hogy egyéb kérdés, bejelentés,
hozzászólás nem hangzott el.
Dr. Sümegi Sándor elnök: Ásotthalom Község Önkormányzata Szociális
szolgáltatástervezési koncepciója elfogadásának véleményezését szavazásra bocsátja:
A Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
49/2009. (IX.7.) SZISB határozat
Tárgy: Ásotthalom Község Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója
elfogadásának véleményezése
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Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
A Bizottság az alábbiak szerint dönt:
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport
Bizottsága egyetért Dr. Sümegi Sándor bizottsági elnök tárgyi indítványával, és az
alábbiak szerint dönt:
1.) A Bizottság e g y e t é r t az írásbeli előterjesztésben foglaltakkal, és
a l k a l m a s n a k t a r t j a , hogy azt a Képviselő-testület megvitassa, és
elfogadja.
2.) A Bizottság m e g b í z z a a Bizottság elnökét, hogy a Bizottsági határozatot
ismertesse a Képviselő-testülettel.
Határidő: 2009. szeptember 7.
Felelős: Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
Határozatról értesül:
1.) Dr. Sümegi Sándor bizottság elnöke
2.) Petró Ferenc polgármester
3.) Dr. Karsai Éva jegyző
4.) Irattár
V. Egyebek
Kása Gabriella tagintézmény vezető: Szeretettel meghívja a jelenlevőket a pénteki szüreti
bálra. Elmondja továbbá, hogy november 14-re tervezik a jótékonysági bált. Az intézmény
idén ünnepli 20. évfordulóját, és egy áttekintést szeretne javasolni, hiszen a település is és
a szociális ellátórendszer is sok változáson ment keresztül. Az ünnepléshez szeretne egy
kis támogatást kérni a költségvetésből.
Dr. Karsai Éva jegyző: Elmondja, hogy október 5-én rendkívüli testületi ülés lesz a két
közösségi teres közbeszerzési pályázattal kapcsolatosan.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Szociális,
Ifjúsági
és
Sport Bizottság
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