
Jegyzőkönyv 

szeptember 28 

 

Az ülésen nincs jelen Sándor Szilveszter tanácsos úr. (Székely Álmos tanácsos úr a 2. 

napirendi pontnál érkezik meg.) 

Az ülésvezető Király Szabolcs alpolgármester ismerteti a napirendi pontokat.  

1. Határozattervezet a szociális osztály megszervezésére, 

2. Határozattervezet költségvetés módosításra, 

3. Beszámoló az otthoni beteggondozók tevékenységéről, 

4. Határozattervezet garancialevél meghosszabbítására 

4. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.  

1. Határozattervezet a szociális osztály megszervezésére, 

A polgármester elmondja, hogy egy ellenőrzés során kérték ezt a módosítást, hogy legyen 

külön létrehozva a szociális osztály. Ismerteti a módosítást az organigrammában.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik az 53 számú 

tanácshatározat.  
 

2. Határozattervezet költségvetés módosításra, 

Megérkezik Székely Álmos tanácsos úr.  

A polgármester elmondja, hogy jövedelem-visszaosztás adja a javasolt módosítás 

szükségességét. Összesen 149.000 lejjel növekszik a költségvetés bevételi oldala, ismerteti a 

kiadásokat. Továbbá elmondja, hogy igénylést tett le állami költségvetésből.  

Korpos Levente tanácsos úr kérdezi: Az állati tetemek elszállításánál a medve is belekerül?  

Polgármester válaszol: A medve elszállítása az más költséget jelent, vadgazdálkodáshoz kerül 

be, ezeket mind vissza fogják adni utólag.  

Benedek Árpád tanácsos úr: A készenléti díjról kérdez.  

Polgármester válaszol: Igen, az havi 1.000 lej, továbbá pedig vannak egyéb költségek, ha el 

kell altatni, szállítani, stb. ezeket ki kell fizessük, de a minisztérium visszaadja.  

Korpos Levente tanácsos úr: A mezei utaknál, el tudják költeni, mi a terv, dolgoztak 

elmentek? 

Polgármester válaszol: Egy hétig nem dolgoztak, jövő héten itt vannak.  

Korpos Levente tanácsos úr érintettség végett jelzi, hogy nem szavaz ennél a napirendi 

pontnál.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik az 54. számú 

tanácshatározat.  

 

 

3. Beszámoló az otthoni beteggondozók tevékenységéről, 

A polgármester felkéri a jegyzőnőt, hogy tartsa meg a beszámolót.  

A jegyzőnő elmondja, hogy a szociális igazgatóság szólított fel erre, félévente szükséges  

ennek a beszámolónak elfogadása. 

Benedek Árpád hozzászól.   



Az ülésvezető elvi szavazást kér, minden jelenlévő tanácsos egyetért.  

 

4. Határozattervezet garancialevél meghosszabbítására 

A polgármester elmondja, hogy szeptember 25. volt a szennyvízhálózati munkálatok 

befejezésére, ebbe nem fértünk bele, az ügynökségtől kértünk hosszabbítást, ennek feltétele a 

garancialevél meghosszabbítása. Jövő év február 23-ig kell elszámolni.  

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik az 55. számú 

tanácshatározat.  

 

5.  Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Polgármester:  

- beszámol az erdőbényei delegációról. 

Alpolgármester: 

- beszámol a hevesi delegációról.  

Gergely József tanácsos úr: 

- A telefonoszlopokról kérdez.  

- A polgármester válaszol: az átirat átnézésre vár, még nála van. 

Székely Álmos tanácsos úr: 

- A házszámokról, utcákról kérdez, érdeklődtek tőle személyigazolás csere végett. 

- A polgármester elmondja, hogy jövő év elejére várhatóak az új házszámozások.  

- Benedek Árpád, Gergely József tanácsos úr hozzászólnak.  

Polgármester: 

- Október 9-én tervezzük a gazdanap megszervezését, röviden ismerteti a programot.  

- A Székelykevei meghívásról beszél, amelyet ma kiküldött a levelező listára.  

 

Az ülést bezárják. 

Lejegyezte, Erős Boglárka referens.  


