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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 24-én megtartott nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány Sándor
képviselő, és Vágó Lajos képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: Czene Boglárka jegyző
Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Meghívottak:
Szűcsné Horváth Margit pénzügyi irodavezető, Réz Dóra pénzügyi ügyintéző, Lövei Sándor
rendőr zászlós, és Szarka Andrea igazgatási irodavezető.
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gaál Marianna alpolgármestert és Hegyi Ferencné
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2.) Ecsegfalva Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3.) A képviselő-testület bizottságainak személyében történő módosítás
Előadó: Czene Boglárka jegyző
4.) Telekértékesítés vevő kijelöléséről döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
5.) „Beklen“ Alapítvány tájékoztató előadása
6.) Egyebek
Kovács Mária javaslatot tesz a napirend módosítására.
Javasolja, hogy a 4.) telekértékesítés vevőkijelöléséről történő döntést vegyék ki a
napirendek közül, azt majd a következő ülésen tárgyalják.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:
12/2015.(II.24.) KT. sz. HA T Á R O Z A T:
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Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. február 24-én
tartandó nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Ecsegfalva Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. A képviselő-testület bizottságainak személyében történő módosítás
Előadó: Czene Boglárka jegyző
4. „Beklen“ Alapítvány tájékoztató előadása
5. Egyebek
Napirend előtt:
Hegyi Ferencné az Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy
az ügyrendi Bizottság 2015. január 27-én megtartott ülésének keretében a
vagyonnyilatkozatot a polgármestertől, képviselő-testület tagjaitól, a bizottságok nem
képviselő tagjaitól, határidőben, hiánytalanul átvette. A Bizottság megállapította, hogy a
képviselők a jogaikat gyakorolhatják, illetve a jogszabályban meghatározott juttatásokban
részesülhetnek.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztatást.
1. napirendi pont:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Kovács Mária polgármester felkéri Szarka Andrea igazgatási irodavezetőt, hogy ismertesse a
rendeletet-tervezetet.
Szarka Andrea igazgatási irodavezető:
Elmondja, hogy Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2014. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Törvény) a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) módosításával jelentősen átalakul
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere.
Az Szt. 134/E. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a települési
támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig megalkotja.
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal
hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás.
A jelenleg szabályozott lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás,
méltányossági közgyógyellátás és méltányossági ápolási díj 2015. március 1-jétől kikerül az
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Szt.-ből. A jelenleg már megállapított ellátásokat kifutó jelleggel biztosítja jogszabály 2014.
december 31–ig.
A Szt. csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza majd.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás 2015. március 1-jétől a települési és rendkívüli
települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk szociálisan
rászorultaknak rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
Az Szt. 45. § (1) bekezdése szerint: A képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján
nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan
sorolja fel:
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző
személy részére,
a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet
alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek
teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles
nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, a létfenntartási gond
meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó
támogatás összegének meghatározásához.
Az Szt. értelmében rendkívüli támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt
részesíteni, akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre
szorulnak.
A Belügyminisztérium – a költségvetési törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1.e.)
pontja alapján – közzétette az egyes települések támogatásának összegét, mely szerint
Ecsegfalvát ezen előirányzat keretében 6.600.700,- Ft illeti meg.
Ebből kell biztosítani a korábbi éveknek megfelelően január és február hónapban az aktív
korúak ellátásának (rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás)
önerejét, amely várhatóan 136.200 Ft. A normatív lakásfenntartási támogatás önerejét,
mely várhatóan 245.000 Ft, Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 210.000 Ft összegben
tervezhető.
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 14/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete értelmében rendkívüli
önkormányzati segéllyel támogathatók a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
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került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek. 2015.
március 1-jétől ez a támogatás a rendkívüli települési támogatás kategóriájának felelhet
meg.
A rendelet-tervezetben az alábbi ellátási formákat javasolták megállapítani:
A települési támogatás jogosultsági feltételrendszerét teljesen szabadon alakíthatja ki az
önkormányzat, a jogszabály egyetlen egy feltételt ír elő: „a havi rendszerességgel nyújtott
települési támogatás – ide nem értve az lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot
felhalmozó személyek részére adható támogatást – havi összegét úgy kell szabályozni, hogy
az nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.” Az Szt.-ben
példálódzó jelleggel felsorolt négy jogcímet a törvényalkotó az önkormányzatok számára,
melyek közül a helyi igények, a helyi problémák alapján az önkormányzat határozza meg azt
a támogatási formát, amelyet biztosítani kíván. A lakásfenntartási támogatást továbbvinni
javaslom a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési támogatás
bevezetésével. A településen közel 140 család vagy egyedülálló személy veszi igénybe a
lakásfenntartási támogatást, nagy az igény rá, nagy segítséget jelent számukra a pénzbeli
támogatás. A jogosultsági kört nem szűkítenénk, de nem tartanánk meg a lakásfenntartási
támogatásnál alkalmazott fogyasztási egységet, hanem a családok jövedelemét alapul véve
javaslom elfogadni a helyi szabályozást, azaz a Jegyző a pénzbeli és természetbeni ellátások
kiegészítéseként települési támogatást nyújthat annak a kérelmezőnek a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át,
az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött egyedülálló személy esetében az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át.
A települési támogatás mértéke: 3.000,-Ft.
A Szt. kimondja, hogy lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokra adható települési
támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. A
támogatást továbbra is pénzbeli ellátásként kívánjuk biztosítani.
Nem javasolja az önkormányzat számára a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére települési támogatás bevezetését, mivel az adósságcsökkentési támogatás nem volt
kötelezően biztosítandó ellátás, önkormányzatunk nem vezette be azt.
A méltányossági közgyógyellátást sem javasolja tovább szabályozni, mivel a szabályozás óta egyetlen
egy megállapító határozat sem született.

Nem javasolja a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,
gondozását végző személy részére települési támogatás bevezetését, mivel az önkormányzat eddig
sem nyújtott méltányossági ápolási díjat.
Az önkormányzati segély elnevezésében változik, megnevezése 2015. március 1. napjától: rendkívüli
települési támogatás. A fő szabályozás nem változik, a helyi rendeletben, mindössze a gyermekek
nevelési, oktatási évkezdéséhez javaslok segítséget nyújtani a rászoruló szülők részére az
önkormányzat forrása erejéig.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassák meg, és a rendeletet alkossák meg.
Czene Boglárka jegyző:
Tájékoztatásul elmondja, hogy az aktív korúak ellátása részben átalakul. A rendszeres szociális segély
megszűnik, és foglalkoztatást helyettesítő támogatásként fut tovább.
Az óvodáztatási támogatások is megszüntetésre kerülnek szeptembertől.
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A jogszabályváltozásból következő változásokról a lakosság tájékoztatása megtörtént.
A kérelmek beadása az ügysegédek útján biztosított, illetve ugyanúgy, mint eddig.
A Járási hivatalhoz átkerülő ügyek iratainak átadása március 2-án fog megtörténni mind Dévaványa,
mind Ecsegfalva tekintetében.
Az önkormányzatok kötelezettsége március 1-je után is megmarad a rendkívüli és rendszeres
segélyezések tekintetében. Ennek a finanszírozását nem lehet tudni 2016-tól.
Úgy gondolja, hogy nagy terhet fog jelenteni az önkormányzatoknak a szociális ellátórendszer
működtetése.

Kovács Mária polgármester megköszöni Jegyző Asszony kiegészítését.
Úgy érzi, hogy az ellátások megállapításánál óvatosnak lenni, mivel nem lehet tudni, hogy a
későbbiekben hogyan alakul a szociális ellátórendszer.
Csányi András alpolgármester:
Nem lehet tudni, hogy a Kormány mit fog lépni.
Sajnos, hogy 12 millió Ft-tal kevesebb pénz jut Ecsegfalván a szociális ellátásokra, ez komoly
összeg, nagyon érzékenyen fogja érinteni a rászoruló családokat.
Galambos István képviselő:
A szociális normatíva a rendelet-tervezetben megállapított ellátások alapján mennyire van
lefedve?
Szarka Andrea igazgatási irodavezető:
Számításokat végeztek annak érdekében, hogy fedezetet nyújtson a rendelet-tervezet szerinti
ellátásokra, illetve a január, február havi aktív korúak ellátás önerő biztosítására, valamint a
már megállapított lakásfenntartási támogatások önerő fedezetére.
Az új lakhatást segítő támogatásoknál 150 fő igényléssel számoltak, figyelembe véve a kifutó
lakásfenntartási támogatásokat.
Kovács Mária polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag , 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

5

2. napirendi pont:
Ecsegfalva Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy az előterjesztést az Oktatási, Szociális és
Gazdasági Bizottság megtárgyalta. Felkéri Vágó Lajost a bizottság elnökét, hogy tájékoztassa
a képviselő-testületet a bizottsági ülésen elhangzottakról.
Vágó Lajos bizottsági elnök:
Az Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottság az Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek.
Kovács Mária polgármester kéri a képviselőket, hogy mondják el a beszámolóval kapcsolatos
véleményeiket.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, így elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag , 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)
3. napirendi pont:
A képviselő-testület bizottságainak személyében történő módosítás
Czene Boglárka jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya észrevétellel élt Dévaványa Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete által meghozott 78/2014. (X.21.) valamint a 80/2014. (X.21.) számú határozataival
szemben, amelyekben az egyes bizottságok tagjai megválasztásra kerültek. A Főosztály
észrevételében kifejtette, hogy bizottság tagja nem lehet alpolgármester, amely
indokolásaként felhívta a figyelmet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 58.§ és 79. §-ban foglalt előírásokra:
58. § (1) „… Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.”
„79. § (2) A polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester jogállására
vonatkozó szabályokat az alpolgármesterre, a megyei közgyűlés alelnökére és a
főpolgármester-helyettesre is megfelelően alkalmazni kell.”
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Mindezek alapján szükséges a már megválasztott bizottsági tagok esetében az
alpolgármesterek helyére másik önkormányzati képviselőt választani, figyelembe véve a
Mötv. 58. § (1) bekezdésének rendelkezését, amely szerint „a bizottság elnökét és - az
elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell
választani.”
Fentiekre tekintettel javasolja a bizottságok tagjainak módosítását.
Vágó Lajos képviselő:
Javaslatot tesz arra, hogy az Oktatási, Szociális és Gazdasági Bizottságba Csányi András
alpolgármester helyett Hegyi Ferencné képviselőt válasszák meg.
Kovács Mária polgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel
szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
13/2015.(II.24.) KT. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2014.(X.21.) Kt.
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Szociális
és Gazdasági Bizottság (tagjainak száma: 5 fő, melyből 4 fő képviselő)
Elnökének: Vágó Lajos képviselőt
Tagjának: Galambos István képviselőt, Sárkány Sándor képviselőt, Hegyi
Ferencné képviselőt, Sebestyén Józsefnét,megválasztja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú függelékeként vezesse át a
módosítást.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Czene Boglárka jegyző
Határidő: azonnal
Kovács Mária polgármester az Ügyrendi Bizottságba Gaál Marianna alpolgármester helyett
javasolja Vágó Lajos képviselőt.
Aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
14/2015.(II.24.) KT. sz. HA T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80/2014.(X.21.) Kt.
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
(tagjainak száma 3 fő, amelyből 2 fő képviselő)
Elnökének: Hegyi Ferencné képviselőt
Tagjainak: Vágó Lajos képviselőt, Tóth Lillát megválasztja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú függelékeként vezesse át a
módosítást.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Czene Boglárka jegyző
Határidő: azonnal
4. napirendi pont:
„Beklen“ Alapítvány tájékoztató előadása

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Szász Béla az alapítvány képviselője az alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet.
Helyi termékek feldolgozásának, értékesítésének lehetőségei
Változó vevői magatartás
Az elmúlt években jelentősen megváltozott a vevői hozzáállás a helyi és házi
termékekhez
Háttérbe húzódóban vannak a multi cégek
Ez természetesen nemcsak előnyökkel, hanem veszélyekkel is jár, hisz sokan
„meglovagol(hat)ják” a szlogeneket, de minőség nincs a termék mögött.
Különösen nagy figyelmet kell fordítani ezekre a veszélyekre.
Helyi boltok és piacok
Egyre-másra alakulnak a helyi boltok és helyi piacok.
Egyes felmérések szerint mára milliárdos forgalmat bonyolítanak ezek a boltok
„Divat” az ilyen termékeket vásárolni, így a piac egyre bővül
Miért is jó helyi?
– Ellenőrizhető a minőség
– Nem kell messziről szállítani
– Minőségibb alapanyagot használnak fel
– A gyártás során kevesebb vegyszer kerül a termékbe
– A helyben képződött pénz helyben is marad
Veszélyei
Miután egyre nagyobb üzlet, sokan a pénz miatt szállnak be és sajnos rontják a hírét
Inkorrekt hozzáállás miatt rossz minőség
Ezek a jó tendencia visszafordulását is eredményezhetik
Feldolgozási szabályok be nem tartása
Túrkeve helyzete
A vásárlók egy része szereti, sokszor előnyben részesíti a helyi termékeket.
A helyi piac alapjai megvannak, ugyanakkor hiányzik a legális termelői réteg
Ilyen és ehhez hasonló (önkormányzat-vágópont, gomba, stb.) felvásárló központok
kilábalást jelenthetnek az embereknek.
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Túrkevei tervek
Évtizedekkel ezelőttig volt Túrkevén tejfeldolgozás, de ez megszűnt.
Híres volt Túrkeve a gyógynövény gyűjtésről is (pl. kamilla)
Mára ez lassacskán feledésbe merül. Ezért is szeretnénk megmenteni a régi
hagyományokat
A tejfeldolgozó jelentősége
Hagyományok felélesztése
A helyi gazdáknak biztos átvevőpont, ezáltal biztosabb megélhetés
Helyi termékek kerülhetnek a polcokra, így növeli az összetartást, másrészt
környezetkímélő, hisz nem kell messziről szállítani a terméket.
A gyógynövényátvevő jelentősége
A gyógynövénygyűjtés hagyományainak felélesztése
Elsősorban alacsony képzettségű embereknek jövedelem, de kiegészítő jövedelem
lehet bárkinek
Lehetőség a feldolgozásra és saját termékek előállítására, melyet országos piacokon
lehet értékesíteni
A helyi bolt jelentősége
Egyrészt az egyéb részegységeinknél előállított termékeinknek nyújthat piacot
Fontos, hogy a helyi (és a környező települések) kistermelőinek piacot tudunk
létrehozni
A befolyó hasznot visszaforgatva új fejlesztések jöhetnek szóba (pl. gyógynövény
feldolgozó)
További tervek
Gyógynövény feldolgozó üzeme létrehozása, ahol a gyűjtött termékek egy részét
feldolgoznánk.
Fejőállások létrehozása (kecske és tehén) a meglévő állományokhoz
Őshonos háziállatok népszerűsítése (miért is fontosak az őshonos, tájhonos fajták?)
A közeljövő problémái
Nem megtermelni/előállítani nehéz a terméket, hanem értékesíteni.
Megtalálni az egyensúlyt a termelés mennyisége és a felvevőpiac között
A helyi vásárlóerő hamarosan kicsinek fog bizonyulni, így ki kell lépnünk a település
védett légköréből.
A plusz feladatok, plusz munkaerőt igényelnek, ami plusz költségekkel is jár.
MIT TEHETNEK AZ ÖNKORMÁNYZATOK?
Nagyon fontos feladata van az önkormányzatoknak, hisz alapot tudnak nyújtani a
vállalkozásoknak
Információ nyújtása az érdeklődőknek - ösztönzés
Helyiség biztosítása az üzemeknek
Együttműködések (pl. pályázatoknál)
Megrendelések (helyi termék kerüljön a közétkeztetésbe)
Helyi termékeket preferálni az önkormányzati rendezvényeken, turizmusban (olyat
áruhoz juthatnak hozzá a vendégek, amit máshol nem szerezhetnek be)
A település népszerűsítésekor felületet biztosíthat a termelőknek
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A boltjukba szükségük lenne ara, hogy különböző termékeket tudjanak értékesíteni. Ez adott
esetben innen is lennének kistermelők, akik be tudnák termékeiket szállítani. Természetesen
elsődleges cél a saját termékeik értékesítése, aztán a környező települések. Ha úgy alakul,
hogy van olyan termék, ami nálunk nincs, akkor azt szívesen látnák. A későbbiekben az
Önkormányzat is együttműködhetne akár az Önkormányzatukkal, illetve az Alapítványukkal.
Szász Béla megköszöni a türelmet, és bízik benne, hogy ezzel kapcsolatban tudják tartani a
kapcsolatot az önkormányzattal.
Kovács Mária polgármester megköszöni a tájékoztató előadást, és a lehetőséget.
Ezt követően, mivel több hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 1650-kor bezárta.
K.m.1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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