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Esótk Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület teljes létszámmal megjelent, határozatképes. A jegyzőkönyv elkészíttetésére és
határidőre való továbbítására felkérem Mayer Ferenc jegyzőt. Továbbá javaslom, hogy a
meghívóban kiküldött napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra az ülésen, az alábbiak
szerint:
I. Napirendi pont : Beszámoló a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
II. Napirendi pont: 2010. évi költségvetés módosítása és beszámoló
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
III. Napirendi pont: 2011. évi költségvetés módosítása
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
IV. Napirendi pont: Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi
beszámolója
Előadó: Gruberné Ginál Erika szakmai vezető
V. Napirendi pont: Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Mayer Ferenc jegyző

VI. Napirendi pont: Szociális rendelet elfogadása
Előadó: Mayer Ferenc jegyző
VII. Napirendi pont: Anyakönyvi szolgáltatási díjakról rendelet elfogadása
Előadó: Mayer Ferenc jegyző
VIII. Napirendi pont: Egyebek
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta.
I. Napirendi pont
Tárgya: Beszámoló a két ülés között végzett munkáról (Írásos előterjesztés mellékelve: 1. sz.
melléklet)
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: - Szóbeli kiegészítésként szeretném elmondani, hogy két
alkalommal volt szervezett szemétgyűjtés, március 5-én a jánoshalmi út mentén, ahol három 10
m3-es konténer lett megszedve szeméttel, mely szemetes konténerek ürítésének költségeit, az
önkormányzat fizette. A második szemétgyűjtés április 16-án volt, amikor a Csárda sor alatt lévő
pincedombon lett összeszedve a szemét. Ezúton szeretném megköszönni a résztvevőknek a
segítséget.
-A mai nap folyamán az ülést megelőzően hívták össze 11 polgármestert egy megbeszélésre a
belvíz, és csapadékvíz okozta problémák megoldására egy konzorcium létrehozásának
lehetőségével. A konzorciumnak lehetősége nyílna pályázni egy, augusztusban megjelenő
pályázatban, amely 85 %-os támogatottságú, 7 pályázatot fogadnak be, Hajósnak 25.000.000,Ft. keret jutna, amely összegből jelentős mértékben tudnánk javítani a belvíz és esővíz okozta
problémákat. Ha sikeresen létrejönne a konzorcium, a korábbi árajánlathoz képest jelentősen
csökkennének a költségeink.
A képviselő-testület a beszámolót határozathozatal nélkül elfogadta.
II. Napirendi pont
Tárgya: 2010. évi költségvetés módosítása és beszámoló (Írásos előterjesztés mellékelve: 2. 3.
sz. melléklet)
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A második napirendi pontunk a 2010. évi költségvetés
módosításának valamint a 2010. évi költségvetés végrehajtásának rendelettel történő
elfogadása. A pénzügyi bizottság előzetesen megtárgyalta a két előterjesztést, felkérem a
bizottság elnökét, hogy számoljon be a bizottság ülésén döntöttekről.

Vikker József: A Pénzügyi Bizottság az ülésén a polgármester asszony előző felsorolása szerint
beszélte át az előterjesztéseket. – A 2010. évi költségvetés módosítására kétszer volt szükség a
központi pót előirányzatok és a saját hatáskörű előirányzat növekedések miatt, mely
55.505.000,-Ft-os előirányzat növekedést eredményezett, melynek következtében a
költségvetés főösszege 613.763.000,-Ft-ra módosult. A kiküldött anyagot jól áttekinthetőnek,
kidolgozottnak találtuk, melyet elfogadásra javasolunk.
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúan elfogadta, és az alábbi rendeleteket hozta:
Szám: 2./2011. (IV.20.) számú
Tárgy: 2010. évi költségvetés módosítása
Rendelet
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.

Szám: 3./2011. (IV.20.) számú
Tárgy: 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
Rendelet
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.

III. Napirendi pont
Tárgya: 2011. évi költségvetés módosítása (Írásos előterjesztés mellékelve: 4. sz. melléklet)
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A következő napirendi pont a 2011. évi költségvetésünk első
módosítása. Megkérdezem Bercsényi Jánosné pénzügyi főelőadónkat, hogy a kiküldött
anyaghoz szóbeli kiegészítést szeretne e tenni.
Bercsényi Jánosné: Igen, annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a testületi ülés előtt érkezett
meg a könyvvizsgáló szakvéleménye, amelyben korlátozás nélküli záradékot adott ki és fogadta
el az anyagot.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az előzőekhez hasonlóan a Pénzügyi Bizottság ülésén
megtárgyalt a 2011. évi költségvetés módosítását, felkérem a bizottság elnökét, hogy számoljon
be a bizottsági ülésen döntöttekről.

Vikker József: A Pénzügyi Bizottság az ülésén megtárgyalta a 2011. évi költségvetés
módosítására kiküldött anyagot. A 2011. évi költségvetésben a bankszámlák december 31-ei
záró egyenlege került betervezésre, ezért a helyesbített pénzmaradványt illetve a különbözetet
át kell vezetni a költségvetésen. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszege 506.419.000,-Ft-ra módosul. A kiküldött anyagot elfogadásra javaslom.
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúan elfogadta, és az alábbi rendeletet hozta:
Szám: 4./2011. (IV.20.) számú
Tárgy: 2011. évi költségvetés módosítása
Rendelet
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.

IV. Napirendi pont
Tárgya: Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi beszámolója
(Írásos előterjesztés mellékelve: 5. sz. melléklet)
Előadó: Gruberné Ginál Erika szakmai vezető
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A gyermekek védelméről szóló 1997. éci XXXI. tv értelmében
a helyi önkormányzat gyermekjólétié- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év
május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni, melynek célja, hogy a képviselő-testület nyomon
követhesse a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkáját. Itt kell megemlítenem, hogy a
mai napon érkezett megy mind a Gyermekjóléti szolgálat mind a Családsegítő szolgálat
működési engedélye melyet december 18-ig kaptunk meg. A kiküldött beszámoló jól
áttekinthető, lényegre törő. Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek a Hajós Környéki Társult
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi beszámolójának elfogadását.
Alföldi Albert: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működése rendkívül hatékony.
Vikker József: Valóban egy átfogó, részletes beszámolót olvashattunk a kiküldött anyagban. A
szolgálat munkatársai lelkiismeretes, hatékony munkát végeznek.
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúan elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

22/2011.Kt számú
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója

HATÁROZAT

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajós Környéki
Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő:azonnal

V. Napirendi pont
Tárgya: Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata (Írásos
előterjesztés mellékelve: 6. sz. melléklet)
Előadó: Mayer Ferenc jegyző
Mayer Ferenc: A testület alakuló ülését követően Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatát felül kell vizsgálni. Javításra került az új testületi létszám.
Bekerült: - a testület által létrehozott bizottság (Szociális Bizottság)
-

a külső alpolgármester megválasztásának lehetősége

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Az önkormányzat jelképeinek leírására a következő javaslatot
tenném:
(1) Az Önkormányzat címere: állított pajzs alakú, középkék háttérrel. A pajzs mindkét oldalán zöld
domb egy-egy fenyőfával. A dombok között folyó, melyen hajó úszik három osztatú vitorlával. A
hajó feletti kék mezőben, jobbról és balról ívelt hármas felhőfodrok között a hajósi római
katolikus templom főoltárán álló Szűz Mária látható piros palástban, karján a kisdeddel.
(2) Az Önkormányzat zászlaja: állított téglalap alakú, középkék színű, szegély nélküli, alsó szélén
sárga rojtsor. A zászló közepén helyezkedik el a címer, alatt „Hajós” felirat.
Bercsényi Jánosné: A 27. §. 4./ pontjában szereplő: „Az Önkormányzat által fenntartott
intézmények önállóan és részben önállóan gazdálkodnak. A részben önálló intézmény

gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.” Ebben a leírásban szeretném, ha
módosítva lenne önállóan működő intézményre, a részbenz önállóan gazdálkodó kifejezés.
Mayer Ferenc: A város ünnepeinél a Város Napjának meghatározása: augusztus 14. napját
követő szombat megfelelő, vagy legyen egy adott nap?
Vikker József: Szerintem megfelelő a város napjának meghatározása.
A képviselő-testület a javasolt változtatásokkal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és az
alábbi rendeletet hozta:
Szám: 5./2011. (IV.20.) számú
Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzata
Rendelet
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.

VI. Napirendi pont
Tárgya: Szociális rendelet elfogadása (Írásos előterjesztés mellékelve: 7. sz. melléklet)
Előadó: Mayer Ferenc jegyző
Mayer Ferenc: Önkormányzatunk szociális rendelete 2004-ben született rendelet. A többször
módosított szociális törvény változásait napra készen tartva nem láttuk értelmét módosításnak,
célszerűbbnek tartottuk egy teljesen új rendelet alkotását. A rendelet 7.§-ban szereplő ápolási
díjról szeretnék beszélni. Nem rendelkezik a helyi önkormányzati hatáskörbe tartozó ápolási
díjról ami 18. életévüket betöltött tartósan beteg személyek ápolását tenné lehetővé.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A 8. §-ban szereplő átmeneti segélyről szóló rendelkezést
túlzott részletességgel szerepel. Az /5/ bekezdésben pedig az 1.000,-Ft-nál kevesebb és 10.000,Ft-nál több nem lehet szövegrészt javaslom kiegészíteni: indokolt esetben történő nagyobb
kifizetésre (pl.: természeti csapás, tűzeset…)
Szabó Zsolt: Szükségesnek tartom a 8. §-ban szereplő átmeneti segélyről szóló rendelkezés
részletezését.
Balaton László: Támogatom az átmeneti segély kiegészítését.
Vikker József: Javaslom tegyük be a rendeletbe a 18. életévüket betöltött tartósan betegek
személyek ápolásának lehetőségét.
Mayer Ferenc:
- A III. fejezet 5.§-ban szereplő bérpótló juttatásoknál a folyósítás feltételeként a kérelmező
lakókörnyezetének rendezettségét emeltük be a rendeletbe. Több település önkormányzata
tett hasonlóan.
- Módosult a 9. §. /4/ -ben szereplő temetési segély összege: 12.000,-Ft-ra.

- A IV. fejezet 11. §-nál elírás történt a méltányossági közgyógyellátásnál a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 25%át eléri helyett, a meghaladja kifejezést kell használni.
A képviselő-testület a javasolt változtatásokkal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és az
alábbi rendeletet hozta:

Szám: 6./2011. (IV.20.) számú
Tárgy: Szociális Rendelet
Rendelet
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 7.sz. melléklete tartalmazza.

VII. Napirendi pont
Tárgya: Anyakönyvi szolgáltatási díjakról rendelet elfogadása (Írásos előterjesztés mellékelve: 8.
sz. melléklet)
Előadó: Mayer Ferenc jegyző
Mayer Ferenc: Anyakönyvi jogszabályokban bekövetkező változások teszik szükségessé egy új
anyakönyvi szolgáltatási díjakról szóló rendelet elkészítését. A rendelet Hajós Város
közigazgatási területén lebonyolítandó házasságkötési eljárásokra terjed ki, szabályozza a
hivatalos helységen kívüli és hivatali időn kívül történő házasságkötéseket, valamint a
díjfizetéseket.
Vikker József: Magasabb díjfizetési összeget javaslok azon házasságkötésekre, amelyek Hajós
város hivatali helységén kívül kerülnek lebonyolításra (belterületen és külterületen) egységesen
10.000,-Ft.+Áfa.
A képviselő-testület a javasolt változtatásokkal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és az
alábbi rendeletet hozta:
Szám: 7./2011. (IV.20.) számú
Tárgy: Anyakönyvi szolgáltatási díjak
Rendelet
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.
VIII. Napirendi pont
Tárgya: Egyebek
Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Hajós-Miske-Drágszél Társult Általános Iskola, Óvoda és
Böcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását terjesztették elő testületünknek
elfogadásra. (Írásos előterjesztés mellékelve: 9. sz. melléklet)
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
23/2011.Kt számú
Iskolai SzMSz módosítása

HATÁROZAT

Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hajós-MiskeDrágszél Társult Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és
Működési Szabályzata módosítását elfogadja /lásd jkv. 9. számú
melléklet/.
Felelős: Mayer Ferenc jegyző
Határidő:azonnal

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési
Konzorcium 2008. október 28-ai Közgyűlésén döntött a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0004 azonosító
jelű „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása
a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” tárgyú projekt I. fordulóban
való részvételéről, és ezzel kapcsolatban Konzorcionális Szerződés módosításáról, valamint
vállalta a 15 %-os önrész biztosítását. (Írásos előterjesztés mellékelve: 10. sz. melléklet) A
Társulási megállapodás szövegezésével kapcsolatos egyeztetéseket követően a Konzorcium
tagönkormányzatai részére megküldésre került a Megállapodás tervezet, melyet 44 testület el
is fogadott. Ezt követően több önkormányzat jelezte a megállapodás egyes pontjaira vonatkozó
eltérő véleményét, így módosításra került a megállapodás. Kérik, hogy a korábbi 2./2011.(II.01.)
számú Ökt. határozatot helyezzük hatályon kívül és a módosított megállapodást fogadja el a
testület.

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

24/2011.Kt számú
Homokhátsági megállapodás
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás társulási módosított megállapodás elfogadása” tárgyú
előterjesztést és a következő döntést hozza:
1. A Képviselő-testület a 71/2008.Kt. számú. határozatát hatályon
kívül helyezi.
2. A Képviselő testület a társulási módosított megállapodást az
előterjesztés melléklete szerint változatlan tartalommal
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő:azonnal
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a megyében
megrendezésre kerülő 2011. évi települési rendezvények támogatására írt ki pályázatot. A
2011. évi Város Napja megrendezése céljából pályázatot szeretne benyújtani az
önkormányzat. A rendezvény összköltsége bruttó 700,000,- Ft önerő bruttó 500,000- Ft, a
pályázott támogatás összege bruttó 200,000.- Ft.
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
25/2011.Kt számú
Város Napja 2011. pályázata
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete részt vesz a BácsKiskun Megyei Önkormányzat által a megyében megrendezésre
kerülő 2011-évi települési rendezvények támogatására kiírt
pályázaton a 2011. évi Város Napja megrendezése céljából. A
rendezvény összköltsége bruttó 700,000,- Ft önerő bruttó
500,000- Ft, a pályázott támogatás összege bruttó 200,000.- Ft. A
Képviselő-testület a szükséges önerőt 2011. évi költségvetése
tartaléka terhére biztosítja. Megbízza a polgármestert a pályázat
elkészítésével és benyújtásával.
Felelős: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő: folyamatos

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Bányai Gábor a BKKM-i Közgyűlés elnöke írt levelet a térség
Önkormányzatainak, melyben kéri a Katasztrófa és Kárenyhítési Alapot, anyagi
teherbírásunknak megfelelő összeggel való támogatását. A szélsőséges időjárások, és a belvíz
okozta problémák miatt jelentősen megnőtt a rászorulók száma.
Alföldi Albert: Javaslom 50.000,-Ft-tal támogassuk az Alapot.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
26/2011.Kt számú
Kárenyhítési Bizottság támogatása
HATÁROZAT
Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bács-Kiskun
Megyei
Önkormányzat
Mezőgazdasági,
Vízgazdálkodási,
Környezetvédelmi és Természeti Katasztrófák Kárenyhítési
Bizottsága tevékenységét 50,000,- összeggel támogatja.
Felelős Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester
Határidő:azonnal
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A Monarchia Téglagyűjtők Közhasznú Egyesülete készít egy
helytörténeti tanulmányt, melyben Hajós is szerepelne. A kiadvány készítéséhez kér támogatást
önkormányzatunktól. Javaslom, az önkormányzat ne támogassa a kiadványt, de
magánemberként bárki nyújthat támogatást az egyesületnek.
A képviselő-testület egyhangúan határozathozatal nélkül elfogadta a javaslatot.
Vikker József: Gulyás György a Bűnmegelőző Egyesület elnöke keresett meg, és elmondta
sérelmezte, hogy előző testületi ülésünkön elhangzott, hogy költségtérítést kap. A kapott
összeg a felmerülő költségeket fedezi, neki csak töredéke marad meg.
Mayer Edina: - A Munkácsy utca végén már régóta problémát jelent a közvilágítás hiánya
- A város több területén nincs járda (Petőfi Köz, Petőfi utca vége)
- Még mindig sokan engedik a csatornákba az esővizet
- Jelentősen megnőtt városunkban a kamion forgalom
- Szeretném kezdeményezni a Templom és az egykori Cukrászda előtti
útszakaszon egy gyalogos átkelő létesítését
-A zöldhulladék elhelyezésére van e lehetőség

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet:
- Felmérjük a költségeit a Munkácsy utcai közvilágítás megoldására
- Húsvét után kezdődik a belterületi járdák helyreállítása. Sajnos korlátozottak az anyagi
lehetőségek, de folyamatosan dolgozunk a járdák helyreállításán
- Az esővíz csatornába történő bevezetése probléma kezelése a Hajósszolg Kft. feladata
- A lakosságot zavaró kamionos forgalommal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy
december 20-án a kalocsai rendőrkapitánnyal történő megbeszélésem során kértem ezen
járművek felülvizsgálatát városunkban, és a súlykorlátozási táblák betartatását. Pályáztunk 3
db sebességkorlátozásra figyelmeztető készülékekre, mely pályázat elbírálása a közeljövőben
történik.
- A Templom és az egykori Cukrászda előtti útszakaszra történő gyalogos átkelő létesítésével
kapcsolatban szeretném elmondani, hogy jövő évben kezdik el az 5312-es főút belterületi
szakaszának felújítását, az egyeztető tárgyalásokon fel lehet vetni ezt a kérést
- A zöldhulladékot a Sallai utca végére lehet szállítani. Itt szeretném megemlíteni, hogy az
Általános Iskola pályázik komposztáló berendezések, edényekre, melyeket a pályázatra
jelentkező családok kaphatnak meg. Ezúton kérem mindazokat, akik részt kívánnak venni a
pályázaton az iskolában, még leadhatják jelentkezésüket.
Mayer Edina: A testületi ülések anyagát a honlapunkra feltehetőek?
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Több észrevétel érkezett az elavult honlapunkkal
kapcsolatban. Szükségét látom, egy új, korszerűbb honlap készítésére, mellyel a Hajósszolg Kft.
munkatársát Melcher Attilát bíztam meg.
Felkérem Balaton Lászlót, hogy tájékoztassa a testületi tagokat a bajai rendőrkapitányságon tett
látogatásunkról, ahol a kamerarendszert tekintettük meg.
Balaton László: Baja város teljes központját lefedi az ott működő kamerarendszer. A központ a
rendőrségen van. Fő jellemzője, hogy a kamerák látják egymást, gyorsan és hatékonyan tudják
megakadályozni a rongálásokat. Egy kamera ára 1,5 millió forint. A magas költségek miatt,
kistérségi összefogásban kialakított rendszerben lehetne gondolkodni.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Technikai szakértők jártak nálam. A kistérség elnökétől
kértem a bemutatkozási lehetőséget részükre. A kistérségi ülésen bemutatták a rendszert. A
technika gyors ütemű fejlődését követően a régi 1-2 éves rendszerek már elavultak a
bemutatott rendszerhez képest. Rendszámfelismerő technikával rendelkezik. Természetesen
fontosnak tartanám egy körzeti megbízotti csoport kialakítását.
Szabó Zsolt: A város egyes útjainak állapota nagyon leromlott. Kátyúzásra lenne szükség, vagy
egyéb javítási lehetőségre. A már elkészült utak garanciája, mikor járt le, mert a felmerülő
hibákat javíttatnunk kell.

Vikker József: A csökkent munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatban jelentkező céggel
folytatott tárgyalás hozott e eredményt?
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A cég megnézte az önkormányzat által bemutatott helyet.
Tetszett nekik, de bérmunkát nem tudnak hozni. A munka szerzése nehéz, egyenlőre nem
találtunk ilyen lehetőséget.
Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét, majd
az ülést berekesztette.
Kmft.
Estók Mihályné Szalczer Erzsébet
polgármester

Mayer Ferenc
jegyző

