Jegyzőkönyv:
Készült:

Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé –
nek 2013. október 29-én 17,00 órakor megtartott
közmeghallgatásáról

Az ülés helye:

Kultúrház
Hernyék

Jelen vannak:

Bundics Tibor polgármester
Nagy László alpolgármester
Hajóka Lászlóné, Molnár Ferencné
Fitos Szilvia települési képviselő
Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
10 fő érdeklődő állampolgár

N a p i r e n d előtt:
Bundics Tibor
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése, a közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő
települési képviselő közül mindenki jelen van.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag.

Napirend:
1. A polgármester beszámolója a 2013. évben végzett munkáról, valamint 2014. évi tervek
ismertetése
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Előterjesztés: szóban
Napirend t á r g y a l á s a :
Bundics Tibor
polgármester Molnár Ferencné
javaslatot jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

települési képviselő személyében tett

-

2

-

1. A polgármester beszámolója a 2013. évben végzett munkáról, valamint 2014. évi
tervek ismertetése
Előadó: Bundics Tibor polgármester
Bundics Tibor: Az önkormányzatnak ebben az évben több takarékossági intézkedést kellett
hoznia. Ennek vonzata volt az is, hogy elmaradt a több éven át megrendezésre kerülő gomba
fesztivál.
Karbantartási munkát végeztünk a Kossuth út egy szakaszán.
Az idei évben az önkormányzati rendszerben egy új finanszírozási rendszer került
bevezetésre.
Részt vettünk a közfoglalkoztatásban, csak azt volt a gond, hogy nyár végével lejártak a
szerződések és újakat nem köthettünk. A téli közfoglalkoztatásra pedig sajnos nem is kaptunk
keretet.
Felzárkóztató támogatásra igényt nyújtott be az önkormányzat, ennek az elbírálása még
folyamatban, eredményt a hónap végére várunk.
A következő évre vonatkozóan az önkormányzat nagy tervek megvalósításában nem
gondolkodik. Anyagi lehetőségeink függvényében a jövőben is fejleszteni fogjuk a települést.
Ezek voltak a jelentősebb eseményeink, kérem a jenlévőket mondják el véleményeiket, illetve
javaslataikat.
H o z z á s z ó l á s o k:
Farkas Sándor: A községen áthaladó nagy teherautók nem tartják be a súlykorlátozásra
kihelyezett táblák rendelkezéseit, így ennek következtében tönkreteszik az utat.
Bundics Tibor: A problémát jeleztük a rendőrség felé, bejárást tartottunk az illetékes
hatóságokkal. Közút nem zárható el a forgalom elől.
A jelenlévők részéről hozzászólás nem hangzott el, illetve felvetés nem hangzott el Bundics
Tibor polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és a közmeghallgatást 17,45
órakor bezárta.

k.m.f.
Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Bundics Tibor
polgármester
Molnár Ferencné
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV
Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. ……………hó ……….napján ……….órakor
tartandó közmeghallgatására
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Aláírás:
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alpolgármester
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Hajóka Lászlóné

képviselő
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Molnár Ferencné
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Jegyző megbízásából :
…………………………..
Meghívottak:
…………………………..
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A nyilvános ülésen részt vett ……… fő érdeklődő állampolgár .

Hernyék község
Képviselőtestülete

MEGHÍVÓ
..…………………………………….
………………………………………

Hernyék Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2013. évi
közmeghallgatását 2013. október 29-én (kedd) 17,00 órakor tartja, melyre ezúttal
tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Kultúrház
Hernyék

N a p i r e n d:
1. Polgármester beszámolója a 2013. évben végzett munkáról, valamint 2014. évi tervek
ismertetése
Előadó: Bundics Tibor polgármester

H e r n y é k , 2013. október 24.

Tisztelettel:
Bundics Tibor sk.
polgármester

