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VISSZATEKINTŐ 

 

Falukarácsony 
Az Önkormányzat 

szervezésében 
 

 

Köszönjük az iskolások és az óvodások kedves 

műsorát és a Reménység Kórus szolgálatát, mellyel 

közelebb kerülhettünk az ünnepi megemlékezés fő 

mondanivalójához. 

 

Az Önkormányzat kertjében a már 

hagyománnyá vált adventi vásár 

fogadta a lakosságot, melyet a 

Kézimunka Szakkörös asszonyok 

és most az Óvoda Szülői 

Szervezete készített. 

 

 

Az iskolások és óvodások - ismét Sávoli Lajos 

szervezésének köszönhetően, a Baptista szeretet 

szolgálat által adományozott cipős-doboz akció 

keretében kaptak szép, értékes ajándékokat. 
 
 

 

 

 

A gyerekek örömére újra házhoz ment a mikulás. 

Köszönjük a közreműködőknek a meglepetést. 

A lakosság nevében köszönjük az Önkormányzat 

karácsonyi ajándékát, melyet minden család kapott! 
 



TÁJÉKOZTATÓ 

A testület decemberi ülése                                                                    
 
A képviselő-testület az ünnepek előtt december 15-én tartotta a 2016. évi utolsó ülését. Elfogadták a 

képviselők a 2017. évi munkatervüket, mely alapján 12 ülésnapot terveztek a következő évre. Tárgyalták 

a Dél-Kom Kft-vel kötendő hulladékszállításról szóló szerződés tervezetét is. A 2017. év változásokat 

hoz, hiszen a szerződést csak március 31-ig kötötte meg az önkormányzat, mert a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. próbálja racionalizálni a szállításokat. Így 

április 1-jétől feltehetően a közelebbi Alisca Terra nonprofit Kft. szállítja el a településről a kommunális 

hulladékot.  A gyermekétkeztetés finanszírozása jogi hátterének változása miatt az önkormányzat 

konyhája január elsejétől önálló intézményként működik tovább. Szintén döntött a testület az óvoda 

társulás megszűnéséről. Mivel a társulásban már csak Iregszemcse és Felsőnyék önkormányzatai vettek 

részt, és semmilyen plusz normatívát nem jelentett, így mindkét testület a társulás megszüntetését 

támogatta. Július 1-jétől a Szirombontogató óvoda önálló intézményként működik tovább.  A testület 

ezen az ülésen döntött a karácsonyi csomagok és a szociális tűzifa támogatások kiosztásáról.  

 

 


