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Kissziget
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2016. év október hó 19. napján
megtartott közmeghallgatásáról

Határozatok:

Kódja

Sorszáma

1

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)

T

Tárgya

Kapcsolódó önkormányzati
rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)_____

Kódja

Jegyzőkönyv
Készült:

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő
testületének 2016. október 19-én 17,00 órakor
megtartott közmeghallgatásáról

Az ülés helye:

Kultúrház
Kissziget

Jelen vannak:

Fehér Gyuláné polgármester
Kovács Attila József alpolgármester
Farkas József, Czupi József, Böröcz Roland
települési képviselők
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
12 fő érdeklődő állampolgár

Napirend

előtt:

Fehér Gyuláné polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési képviselő közül
mindenki jelen van.
Ezt követően a képviselőtestület ülését, a közmeghallgatást megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a 2016. évben végzett munkáról
Előadó: Fehér Gyuláné polgármester
Előterjesztés: szóban
Fehér Gyuláné 'polgármester Farkas József települési képviselő személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.
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Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a 2016. évben végzett munkáról
Előadó; Fehér Gvuláné polgármester
Fehér Gvuláné: 2016. évben próbáltuk a falut szépíteni, kisebb munkálatokat tudtunk
elvégezni.
A hivatal udvarán lévő elöregedett fák kivágásra kerültek, a deszkákból az egyik
autóbuszmegállót sikerült felújítanunk. Gyalogátkelő hidat készítettünk. Hangtechnikai
eszközöket szereztünk be, a rendezvények megtartásához sörpadokat és asztalokat
vásároltunk. A városi könyvtárral való együttműködés keretében a könyvek számítógépes
nyilvántartásának feldolgozása megtörtént, így könnyebb a kölcsönzés. Laptopot kaptunk a
könyvtártól munkánk megkönnyítésére. Több rendezvényt is tartottunk: az elmúlt év végén az
idősek napját - az idén is megtartjuk -, nőnapot, falunapot, a gyermekjóléti szolgálattal
együttműködve a gyermekek részére kézműves foglalkozásokat.
Egész évben részt vettünk a közfoglalkoztatási programban. Alapvetően kommunális
tevékenységet végeztek a dolgozók. Folyamatos volt a közterületek rendben tartása, a
gondozatlan területeket is rendbe tettük.
Sajnos, a járda felújítására beadott pályázatunk nem nyert.
Jövőre a kultúrház udvarán lévő szabadtéri színpad felé tetőt kellene csináltatni.
Hozzászólások:
Horváth István: Pedig nagy szükség lenne a járdára.
Fehér András: A teljes újjáépítéshez az önkormányzatnak meg kell terveztetni a járdát.
Kovács Attila József: Amennyiben lesz jövőre is közmunka, talán saját erőből is tudunk egy
kisebb karbantartást-felújítást végezni a járdán. Folyamatosan áttekintjük, hogy ez hogyan
lehetne megvalósítható.
A közmeghallgatáson több napirendi'pont nem szerepelt, felvetés nem hangzott el a jelenlévők
részéről, így ezt követően Fehér Gyuláné polgármester megköszönte a jelenlévőknek a
részvételt, és a közmeghallgatást 18,10 órakor bezárta.

Fehér Gyuláné
polgármester

Kovácsné Horváth Anikó
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Kovácsáé Horváth Anikó jegyző

Jegyző megbízásából :
....................................... j egyzőkönyv vezető

Meghívottak:

A nyilvános ülésen részt v e tt.....fő érdeklődő állampolgár.

Kissziget község
Képviselőtestülete

MEGHI V Ó

Kissziget Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2016. évi közmeghallgatását
2016. október 19-én (szerda) 17,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház
Kissziget

Napirend:
1. Polgármester beszámolója a 2016. évben végzett munkáról
Előadó: Fehér Gyuláné polgármester
2. Egyebek

Kissziget, 2016, október 12.

Tisztelettel;

