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Barlahida
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

2016. év december hó 5. napján
megtartott közmeghallgatásáról

Határozatok:
Sorszáma

Kódja

'

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)

Tárgya

Kapcsolódó önkormányzati
rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Jegyzőkönyv

Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő
testületének 2016. december 5-én 16,00 órakor megtartott
k ö z m e g h a l l g a t á s áról

Készült:

Az ülés helye:

Kultúrhaz
Barlahida

Jelen vannak:

Hári Barnabás polgármester
Rezes István alpolgármester
Bedő Zsolt, Pálfi László
Blaskovics Barnabás települési képviselők
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
4 fő érdeklődő állampolgár

N a Di r e n d

előtt:

a
Hári Barnabás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy
fő
képviselőtestület ülése, a közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 5
települési képviselő közül mindenki jelen van.
Ezt követően a közmeghallgatást megnyitotta.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:

Napirend:
1. Beszámoló a 2016. évben végzett munkáról, 2017. évi elképzelések
Előadó: Hári Barnabás polgármester
Hári Barnabás polgármester Blaskovics Barnabás települési képviselő személyében tett
javaslatot je g y ző k ö n y v hitelesítőnek.
A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

Napirend

tárgyalása:

1 Rpsyámoln a 2016. évben végzett munkáról, 2017. évi elkepzelesek
Előadó: Hári Barnabás polgármester

Hári Barnabás- Az önkormányzat az idei évben is ellátta a kötelező feladatait Ezen felül a
lehetőségeinkhez mérten próbáltunk még vállalni. A község szebbé tétele erdekeben virágos
ládákat helyeztünk el több ponton. Az előző években több alkalommal is felvetődött, gy
temetőben ki kellene vágni a fenyőfákat. Ezt az idei evben sikerült megoldanvm •
S
pflyálato. is benyújtottunk, amiknek az eredményéről a következő evben kapunk

Nagyon fontos lenne, hogy a kultúrház felújítására beadott pályázatunk nyeljen, hisz az epulet
jelenlegi állapota elég rossz.
A könyvtár esetében energetikai pályázatot adtunk be.
A pályázati lehetőségeket megragadtuk, amik sikeresek lesznek, azok mind a község
A^szennyvízdíj1korrekcióba ügyében lépéseket tettünk, még várjuk a szakhatóságok válaszát.
Ermyiben kívántam tájékoztatni a lakosságot Kérem, hogy mondják el velemenyeiket, illetve
tegyék fel kérdéseiket.

A jelenlévők részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el

Az ülésen több
napirendi pont
nemszerepelt, illetve felvetés nem hangz
részéről
ígyezt követően Hári Barnabás megköszönte a jelenlevőknek a részvétéit, es a
közmeghallgatást 16,35 órakor bezárta.

k.m.f.

Hári Barnabás,

polgármester
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Aláírás :
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Hári Barnabás
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Blaskovics Barnabás
Pálfi László
Bedő Zsolt

polgármester
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képviselő
képviselő
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Jegyző megbízásából
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Meghívottak:

A nyilvános ülésen rész. vett A . fő érdeklődő állampolgár.

Barlahida község
Polgármestere
MEGHÍVÓ

évi közmeghallgatását
Barlahida Község Önkormányzati Képviselőtestület 2016.
ezúttal tisztelettel meghívom.
2016. december 5-én /h é t f ő / 16,00 órakor tartja, melyre

Az ülés helye: Kultúrház

Barlahida

Napirend:
1. Polgármester beszámolója 2016. évben végzett

munkáról, valamint a 2017. évi tervek

ismertetése
Előadó: Hári Barnabás polgármester
2. Egyebek

Barlahida, 2016. november 23.

Tisztelettel:

