EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
a 2015. november 19-én megtartott nyilvános ülésről és az azt követő közmeghallgatásról.
Rendelet:
9/2015.(XII.01.) Önkormányzati Rendelet
A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL
10/2015.(XII.01.) Önkormányzati Rendelet
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2015. ( II. 16.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Határozatok:
33/2015. (XI. 19.) határozat
Szabályozás módosítás előkészítésére felhívás
34/2015. (XI. 19.) határozat
Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása
35/2015. (XI. 19.) határozat
Közös Önkormányzati Hivatal ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014.
36/2015. (XI. 19.) határozat
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelése BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2015.
37/2015. (XI. 19.) határozat
Közös Önkormányzati Hivatal Belső Kontrollok Kialakításának és Működésének BELSŐ
ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2015.
38/2015. (XI. 19.) határozat
Közös Önkormányzati Hivatal Kötelezettségvállalások BELSŐ ELLENŐRZÉSI
JELENTÉSE 2015.
39/2015. (XI. 19.) határozat
Községi Önkormányzat Egyházashollós Pénzkezelése BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE
2015.
40/2015. (XI. 19.) határozat
Községi Önkormányzat Egyházashollós és Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában
2016. belső ellenőrzési terv
41/2015. (XI. 19.) határozat
Helyi Esélyegyenlőségi Programja áttekintésé
42/2015. (XI. 19.) határozat
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
43/2015. (XI. 19.) határozat
2 db kenu értékesítése Vágtázó Kenu Tábor Egyesület részére
44/2015. (XI. 19.) határozat
220.000,- Ft összeget biztosítása a Karácsonyi Ünnep megrendezéséhez
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Jegyzőkönyv
Készült Egyházashollós Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 19-án 18:00 órától
megtartott nyilvános üléséről és az azt követő közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Művelődési Klub Egyházashollós
Az ülésen jelen vannak: Németh Tamás polgármester, Nyul Kálmánné alpolgármester,
Németh Péter, Porpáci Gyula, Simonné Daróczi
Annamária képviselők.
Dr. Németh Péter jegyző.
Az ülésről távol maradt: Németh Tamás polgármester üdvözli a rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 5 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van. A képviselőtestületi ülés határozatképes, így azt megnyitja.
Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a meghívóban közölt napirend elfogadására.
Képviselő-testület polgármester javaslatára 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal a meghívó szerinti
napirendet elfogadja:
Napirend
1. Ajánlattételi felhívás szilárd hulladék szállításra
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
2. Falugondnoki szolgálat szakmai programja
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
3. Rendelet Falugondnoki szolgálatról
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
4. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2015. ( II.16.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
6. Egyebek

ÉRDEMI RÉSZ

Németh Tamás a napirendek tárgyalása előtt bemutatta a képviselő-testületnek Dr. Németh Pétert,
aki 2015. október 01. napjától kinevezett jegyzőként látja el feladatát, többek között Egyházashollós
Községi Önkormányzatnál.
Dr. Németh Péter jegyző röviden bemutatkozott. Ismertette elképzeléseit, motivációit. Kérte a
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testület bizalmát és együttműködését jogszabályban előírt feladatai minél magasabb színvonalon
történő ellátása érdekében.
1./ Ajánlattételi felhívás szilárd hulladék szállításra.
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat és a MÜLLEX
Kft. között megkötött települési szilárdhulladék szállítására közszolgáltatási szerződés 2015.
december 31. napjával lejár. Tájékoztatott a jogszabályi háttérről. Külön is kiemelte, hogy a becsült
éves 8.000.000,- Ft alatti értékhatárra tekintettel a szolgáltatási szerződés nem esik a hatályos
közbeszerzési törvény hatálya alá. Ugyanakkor az Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal,
valamint a társult önkormányzatok (továbbiakban szervezet) beszerzési szabályzatában szereplő
rendelkezés „beszerzési eljárást a polgármester jogosult lefolytatni. Köteles az árubeszerzés,
szolgáltatás vásárlás, építési beruházás megrendelése előtt legalább három árajánlatot írásban
bekérni.”, valamint az ezzel összhangban álló Egyházashollós Község Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 1./2014. (I.20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése előírja, hogy „a
képviselő-testület pályázat nélkül, legfeljebb 6 hónap időtartamra megbízást adhat a közszolgáltatás
teljesítésére, amíg új szolgáltató közbeszerzési eljárás vagy pályázat útján történő kijelölésére nem
kerül sor”. Felhívta a figyelmet ugyanakkor, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
33. §, és 34. § foglalt önkormányzati kötelezettség nem terjed ki a közbeszerzési értékhatárt el nem
érő szolgáltatási szerződés esetén pályáztatási kötelezettségre, a valós gyakorlat alapján legfeljebb a
MÜLLEX Kft. végezhet a településen ilyen tevékenységet. Minderre tekintettel javasolta, hogy az
önkormányzat ne írjon ki pályázatot, hanem a következő testületi ülésen módosítsa a túl szigorú és
felesleges alakiságokat előíró helyi szabályozást annak érdekében, hogy a polgármester a 2015.
december 31. napján lejáró közszolgáltatási szerződést megköthesse az erre potenciálisan egyedül
esélyes MÜLLEX Kft-vel.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
33/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, nem ír ki 2016. évre vonatkozó pályázatot
települési szilárdhulladék szállítására közszolgáltatási szerződést. Felhívja a jegyzőt a helyi
szabályozás módosítási tervezetek következő képviselő-testületi ülésen történő módosításának
előkészítésére azzal, hogy 2016. évtől lehetősége legyen a polgármesternek külön pályáztatás nélkül
is az önkormányzat nevében települési szilárdhulladék szállítására közszolgáltatási szerződést kötni.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. december 31.
2./ Falugondnoki szolgálat szakmai programja
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző a csatolt előterjesztés szerint, szóban is ismertette az előkészített
„Falugondnoki szolgálat Egyházashollós községben” szakmai programot.
Németh Tamás polgármester kérte a képviselők észrevételeit, javaslatait.
A képviselők közül Németh Péter és Porpáci Gyula együttesen javasolták, hogy a szakmai program
V. pontját egészítsék ki:
„- Fizikai részvétel az önkormányzat által végzett eseti vagy rendszeres munkákban,”
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mondat beemelésével, mellyel a szolgálat feladatait bővíti pontosítja a program.
Képviselő-testület a jegyző képviselői véleménnyel pontosított javaslatát teljes mértékben
támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
34/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, a mellékletként csatolt „Falugondnoki szolgálat
Egyházashollós községben” szakmai programot elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
3./ Rendelet Falugondnoki szolgálatról
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző a csatolt előterjesztés szerint, szóban is ismertette az előkészített
EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2015. (XII.
01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
9/2015.(XII.01.) Önkormányzati Rendelet
A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL
4./ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2015. ( II. 16.) számú önkormányzati rendelet módosítása
(előterjesztés csatolva).
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző a csatolt előterjesztés szerint javasolta a pénzbeli és természetbeni
támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
2/2015. ( II. 16.) számú önkormányzati rendelet módosítását.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg:
10/2015.(XII.01.) Önkormányzati Rendelet
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló 2/2015. ( II. 16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
5./ Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Előadó: Dr. Németh Péter jegyző
Dr. Németh Péter jegyző a csatolt előterjesztés szerint „Közös Önkormányzati Hivatal ÉVES
BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014.” ismertette a jelentést, javasolta annak elfogadását
azzal, hogy a jelentésben kifogásoltakkal kapcsolatos intézkedések megtörténtéről a felelős 2015.
december 31. napjáig a polgármester felé terjessze elő a beszámolót.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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35/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal ÉVES
BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014. belső ellenőri jelentést elfogadja, egyben felhívja a
jelentésben kifogásoltakkal kapcsolatos intézkedések megtörténtéről a felelőst, hogy 2015.
december 31. napjáig a polgármester felé terjessze elő a beszámolóját.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. december 31.
Dr. Németh Péter jegyző a csatolt előterjesztés szerint „Közös Önkormányzati Hivatal Pénzkezelése
BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2015.” ismertette a jelentést, javasolta annak elfogadását
azzal, hogy a jelentésben kifogásoltakkal kapcsolatos intézkedések megtörténtéről a felelős 2015.
december 31. napjáig a polgármester felé terjessze elő a beszámolót.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
36/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzkezelése BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2015. belső ellenőri jelentést elfogadja,
egyben felhívja a jelentésben kifogásoltakkal kapcsolatos intézkedések megtörténtéről a felelőst,
hogy 2015. december 31. napjáig a polgármester felé terjessze elő a beszámolóját.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. december 31.
Dr. Németh Péter jegyző a csatolt előterjesztés szerint „Közös Önkormányzati Hivatal Belső
Kontrollok Kialakításának és Működésének BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2015.”
ismertette a jelentést, javasolta annak elfogadását azzal, hogy a jelentésben kifogásoltakkal
kapcsolatos intézkedések megtörténtéről a felelős 2015. december 31. napjáig a polgármester felé
terjessze elő a beszámolót.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
37/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Belső
Kontrollok Kialakításának és Működésének BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2015. belső
ellenőri jelentést elfogadja, egyben felhívja a jelentésben kifogásoltakkal kapcsolatos intézkedések
megtörténtéről a felelőst, hogy 2015. december 31. napjáig a polgármester felé terjessze elő a
beszámolóját.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. december 31.
Dr. Németh Péter jegyző a csatolt előterjesztés szerint „Közös Önkormányzati Hivatal
Kötelezettségvállalások BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2015.” ismertette a jelentést,
javasolta annak elfogadását azzal, hogy a jelentésben kifogásoltakkal kapcsolatos intézkedések
megtörténtéről a felelős 2015. december 31. napjáig a polgármester felé terjessze elő a beszámolót.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
5

38/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
Kötelezettségvállalások BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2015. belső ellenőri jelentést
elfogadja, egyben felhívja a jelentésben kifogásoltakkal kapcsolatos intézkedések megtörténtéről a
felelőst, hogy 2015. december 31. napjáig a polgármester felé terjessze elő a beszámolóját.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. december 31.
Dr. Németh Péter jegyző a csatolt előterjesztés szerint „Községi Önkormányzat Egyházashollós
Pénzkezelése BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2015.” ismertette a jelentést, javasolta annak
elfogadását azzal, hogy a jelentésben kifogásoltakkal kapcsolatos intézkedések megtörténtéről a
felelős 2015. december 31. napjáig a polgármester felé terjessze elő a beszámolót.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
39/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Községi Önkormányzat Egyházashollós
Pénzkezelése BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2015. belső ellenőri jelentést elfogadja,
egyben felhívja a jelentésben kifogásoltakkal kapcsolatos intézkedések megtörténtéről a felelőst,
hogy 2015. december 31. napjáig a polgármester felé terjessze elő a beszámolóját.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. december 31.

6./ Egyebek
Dr. Németh Péter jegyző javasolta a képviselő-testületnek, hogy belső ellenőrzési terveként
- 2016. év belső ellenőrzésének legfőbb célkitűzései:
o az önkormányzat vonatkozásában: a szabályszerűség fokozása, minden területen
megvalósítása.
o a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában: a szabályszerűség fokozása,
minden területen megvalósítása.
-

az ellenőrzésnek, mint kritikus folyamatok, tényezők vizsgálatának ki kell terjednie:
o az önkormányzat vonatkozásában: gépkocsi igénybevétel hatékonysága,
szabályszerűsége.
o a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában: selejtezések, leltározások, illetve
ezek hiánya.

-

a legnagyobb kockázatra tekintettel ellenőrzés alá kell vonni:
o az önkormányzat vonatkozásában: gépkocsi használatot.
o a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában: eszközök nyilvántartását.

-

a kontrollkörnyezetben bekövetkezett változásra tekintettel, figyelmet igényel:
o az önkormányzat vonatkozásában: gépkocsi használatot.
o a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában: eszközök nyilvántartását.

A Községi Önkormányzat Egyházashollós és Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 2016.
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évre határozatban állapítsa meg,
- mindezek alapján a 2016. évben a belső ellenőrzés figyelme fokozottan terjedjen ki:
o az önkormányzat vonatkozásában: gépkocsi használat és ennek nyilvántartása,
elszámolása szabályszerűségének, továbbá indokoltságának, hatékonyságának
vizsgálatára.
o a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában: az ingóságok, mint
eszközállomány nyilvántartás
szabályszerűségének,
leltározás,
selejtezés
szabályszerűségének vizsgálatára.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
40/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Községi Önkormányzat Egyházashollós és
Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 2016. évben a belső ellenőrzés figyelme fokozottan
terjedjen ki:
o
az önkormányzat vonatkozásában: gépkocsi használat és ennek nyilvántartása, elszámolása
szabályszerűségének, továbbá indokoltságának, hatékonyságának vizsgálatára.
o
a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában: az ingóságok, mint eszközállomány
nyilvántartás szabályszerűségének, leltározás, selejtezés szabályszerűségének vizsgálatára.
A jegyzőt felhívja, hogy a jelen határozatba foglaltakról, valamint ennek indoklását tartalmazó
javaslatról tájékoztassa a megbízott belső ellenőrt.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. december 31.
Dr. Németh Péter jegyző Egyházashollós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 57/2013.
(XII.09.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programja áttekintésére vonatkozó
jogszabályi kötelezettsége végrehajtása érdekében javasolta, hogy határozatban döntve a csatolt
előterjesztés szerint, a felülvizsgálat nem szükséges, a kétévente előírt áttekintésének eleget téve, a
HEP-et változatlan formában elfogadta.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
41/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy az 57/2013. (XII.09.) számú határozatával
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programja áttekintésére vonatkozó jogszabályi kötelezettsége
végrehajtva a HEP felülvizsgálatát nem tartja szükségesnek, a kétévente előírt áttekintésének eleget
téve, a HEP-et változatlan formában elfogadta.
Felelős: jegyző
Határidő: 2015. december 31.
Dr. Németh Péter jegyző javasolta a képviselő-testületnek, hogy módosítsa a mellékelt előterjesztés
szerint a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását.
Képviselő-testület a jegyző javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
42/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Körmend és Kistérsége Önkormányzati
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Társulás Társulási megállapodását a mellékelt előterjesztésnek megfelelően módosítja, aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Németh Tamás polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a Vágtázó Kenu Tábor
Egyesület (9911 Magyarszecsőd, Fő utca 1.) képviseletében Kovács Gergely elnök megkeresést
küldött az önkormányzatnak, melyben ajánlatot tett az önkormányzat tulajdonát képező 2 db
használt kenu megvásárlására, összesen 50.000,- Ft vételárért.
Németh Tamás polgármester kérte a képviselők véleményét, egyben hangsúlyt adott azon
véleményének, hogy a felkínált vételárat kevésnek tartja.
Németh Péter képviselő javasolta az értékesítést azzal, hogy álláspontja szerint reális a 25.000,Ft/db ár. Ezt követően Németh Tamás polgármester is javasolta az ajánlat elfogadását.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
43/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy a Vágtázó Kenu Tábor Egyesület (9911
Magyarszecsőd, Fő utca 1.) ajánlatát elfogadja és az önkormányzat tulajdonában álló 2 db kenu
tulajdonjogát 50.000,- Ft ellenszolgáltatás megfizetése ellenében átruházza a Vágtázó Kenu Tábor
Egyesület (9911 Magyarszecsőd, Fő utca 1.) javára. Az adásvételi szerződés elkészítésére
felhatalmazza a jegyzőt, aláírására a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Németh Tamás polgármester kérte a képviselőket, hogy a 220.000,- Ft összeget biztosítson a
költségvetési tartalék terhére a Karácsonyi Ünnep megrendezésének dologi költségeire.
Képviselő-testület a polgármester javaslatát teljes mértékben támogatja és 5 igen szavazattal, 0 nem
szavazattal az alábbi határozatot hozza:
44/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Egyházashollós Község Önkormányzata döntött, hogy 220.000,- Ft összeget biztosít a költségvetési
tartalék terhére, a Karácsonyi Ünnep megrendezésének dologi költségeire.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
Szociális támogatási kérelmek és falugondnoki pályázat alapján közalkalmazott kinevezése
elbírálása (zárt ülés).
Németh Tamás polgármester a napirend tárgyalására zárt ülést rendelt el, ahol
45/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
46/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
47/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
48/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
49/2015.(XI.19.) Képviselő-testületi határozat
került meghozatalra.
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Napirend végeztével a polgármester megköszönve a munkát, a képviselő-testületi ülést 19:00 órakor
bezárta.
KÖZMEGHALLGATÁS
A képviselőtestület munkáját közmeghallgatás tartásával folytatta, ahol a testületi ülésen részt
vevőkön túl megjelent a község lakossága részéről 18 személy.
Dr. Németh Péter jegyző megismételte bemutatkozását.
Németh Tamás polgármester beszámolt az éves önkormányzati munkáról. Külön is kiemelte az
eszközbeszerzéseket (Traktor, Kisbusz). A benyújtott pályázatokat, sikeres és sikertelen
pályázatokra is kitérve. Említést tett az áramfejlesztő vásárlásáról. Az önkormányzat
ingatlanvásárlásáról. Az építési beruházásokról, mint a hivatal előtti tér aszfaltozása, garázs építés.
A közcélú foglalkoztatottak munkájáról beszámolt. A rendezvényekről és az előkészítés alatt álló
Mikulásnap és Karácsony megünnepléséről.
A polgármester beszámolóját követően a lakosság részéről felszólalók szóvá tették:
- sokszor szemetes a hivatal előtti terület,
- a közcélú munkavégzés, munkaidő betartás kifogásolható,
- a tűzgyújtás szabályozásának szigorítását kérték,
- a könyvtáros munkáját kifogásolták,
- a régi vaskapu eltűnt az iskoláról,
- az önkormányzati honlap elavult,
- a falu döntse el, hogy ki vezesse a kisbuszt, ki legyen a falugondnok,
- legyen lehetőség vélemények megtételére oly módon, hogy egy ládát tartson fel erre a célra
az önkormányzat.
Németh Tamás polgármester és Dr. Németh Péter jegyző közösen választ adott a feltett kérdésekre,
melyeket a jelen lévők láthatóan elfogadtak.
Kmft.
Németh Tamás
polgármester
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Dr. Németh Péter
jegyző

