TÖRÖKKOPPÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2017. december 18-i

nyílt

ülésének

KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

JEGYZŐKÖNYVE
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 18án 16.00 órakor, a Hangyaházban megtartott nyílt ülésén, közmeghallgatásán.
Jelen vannak:

Meghívottként
jelen van:

- Varga György polgármester,
- Márkus Balázs alpolgármester,
- Gyenis Ferenc képviselő,
- Kurucz Tibor képviselő és
- Zana István képviselő
- Orbánné Zilizi Márta jegyző

Jelen van továbbá 1 fő érdeklődő állampolgár.

Varga György polgármester: Köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket,
megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 tagja közül 5 fő megjelent, így az ülés
határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Márkus Balázs alpolgármestert és
Zana István képviselőt javasolom. Kérem, hogy aki a napirendi pontokat – a meghívóban
foglaltak szerint – és a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – a polgármesteri előterjesztés
szerint – elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
134/2017.(XII.18.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. december 18-i nyílt
képviselő-testületi ülés, közmeghallgatás napirendi pontjait a meghívóban foglaltak szerint, a
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét (Márkus Balázs alpolgármester és Zana István képviselő)
a polgármesteri előterjesztés szerint elfogadta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Ezt követően a képviselő-testület a polgármester javaslatára az alábbi napirendi pontokat
tárgyalta:
1./ Közérdekű bejelentések, kérdések, hozzászólások
Előadó: Varga György polgármester
2./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2017. évi működéséről
Előadó: Varga György polgármester
3./ Egyebek
Előadó: Varga György polgármester
1./ Közérdekű bejelentések, kérdések, hozzászólások
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
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Varga György polgármester: Ismertetem az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főbb
számszaki adatait. (Adatok ismertetése.) Nagyobb volumenű nyertes pályázataink: energetikai korszerűsítés (konyha, hivatal, iskola); ASP pályázat. Költségvetési szempontból
nagyjából ugyanolyan évet zárunk, mint tavaly. Kérdés, hozzászólás, észrevétel, közérdekű
bejelentés van-e?
Kurucz Tibor képviselő: Beszéltünk a járdák felújításáról.
Varga György polgármester: A járdák felújítását saját forrásból terveztük megvalósítani.
Egyelőre nem vállaltuk be a felújítást, mert az állami támogatások felhasználásának
ellenőrzése szigorú. Nem biztos, hogy amit mi felújításra használunk fel, azt el is fogadják
felújítás címen. Volt olyan község, ahol vissza kellett fizetni a felújításra költött pénzt, mert
az államkincstár fejlesztésként vette figyelembe. A konyha külön válása, óvoda alá rendelése
érzékenyen érintette az önkormányzat dolgait. Mondtak olyat is, hogy lesz pályázat járda
felújításra, de végül is nem volt kiírás. A következő évben eget verő változások nem lesznek;
az állami támogatások összege nagyjából ugyanennyi lesz. Közmunka program. Egyre
kevesebb ember lesz. Két fő biztosan ki fog esni. Rosszabbodik a helyzet. Jövőre kihívás lesz
ezt megoldani. Van-e még kérdés, hozzászólás, észrevétel? Nincs.
2./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2017. évi működéséről
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
Varga György polgármester: Átadom a szót a falugodnoknak.
Márkus Balázs falugondnok: A falugondnoki szolgálat a szakmai programnak megfelelően
ellátta a feladatát a 2017. évben is. A falugondnoki gépjármű huszonhatezer km-nél jár. Ebből
tízezer km az óvodások szállítása; háromezer kilométer az ebéd kihordása; a többi
anyagbeszerzés, civil szervezetek szállítása. Nagy karbantartás nem volt. Az 50 km-es
kötelező karbantartás volt csak. Volt egy laprugú csere, ami eléggé elhúzódott. A javítási
időszakra bérelni kellett egy másik gépjárművet, ami költséges volt. A magam részéről ennyit
szerettem volna elmondani. Ha van kérdés, akkor arra szívesen válaszolok.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Varga György polgármester: Javaslom, hogy a Falugondnoki Szolgálat 2017. évi
működéséről szóló beszámolót a képviselő-testület a falugondnok szóbeli előterjesztése
alapján fogadja el.
Márkus Balázs alpolgármester: Bejelentem személyes érintettségemet, a döntéshozatalban
saját elhatározásomból nem kívánok részt venni. Kérem a képviselő-testületet, hogy hozzon
döntést a kizárás kérdésében.
Varga György polgármester: Az alpolgármester kérésének megfelelően, javaslom, hogy a
Falugondnoki Szolgálat 2017. évi működéséről szóló beszámolóval kapcsolatos
döntéshozatalból a képviselő-testület Márkus Balázs alpolgármestert zárja ki. Kérem, hogy
aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
Határozati javaslat:
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…/2017.(XII.18.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Falugondnoki Szolgálat 2017. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalásakor Márkus
Balázs alpolgármestert – kérésére – a döntéshozatalból kizárja. A képviselő-testület felkérte a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
135/2017.(XII.18.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Falugondnoki Szolgálat 2017. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalásakor Márkus
Balázs alpolgármestert – kérésére – a döntéshozatalból kizárja. A képviselő-testület felkérte a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Varga György polgármester: Javaslom, hogy a Falugondnoki Szolgálat 2017. évi
működéséről szóló beszámolót a képviselő-testület a falugondnok szóbeli előterjesztése
alapján fogadja el.
Határozati javaslat:
…/2017.(XII.18.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat
2017. évi működéséről szóló beszámolót megtárgyalta, és azt a falugondnok szóbeli
előterjesztése alapján elfogadta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
A döntéshozatalban résztvevők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
136/2017.(XII.18.) sz. kt. határozat
Törökkoppány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnoki Szolgálat
2017. évi működéséről szóló beszámolót megtárgyalta, és azt a falugondnok szóbeli
előterjesztése alapján elfogadta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester

3./ Egyebek
3/a./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Az utolsó módosítás óta bekövetkezett változásokat kell
átvezetnünk a költségvetési rendeletünkben. Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést
nem kívánok hozzáfűzni. Javasolom, hogy a rendelet az előterjesztés szerint kerüljön
elfogadásra. Kérem, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Törökkoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.2.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Orbánné Zilizi Márta jegyző
3/b./ A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: írásban csatolva
Varga György polgármester: Javasolom a rendeletet a tervezet szerint elfogadni. Kérem,
hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:
Törökkoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017.(XII.29.) önkormányzati rendelete
a reklámok elhelyezésére vonatkozó településképi bejelentési eljárásról
és településképi kötelezésről
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga György polgármester
Orbánné Zilizi Márta jegyző
3/c./ Szociális és személyi ügyek megtárgyalása
Előadó: Varga György polgármester
Előterjesztés: szóbeli
A napirendet a képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta.

k.m.f.

Varga György
polgármester

Orbánné Zilizi Márta
jegyző

Márkus Balázs
jegyzőköny-hitelesítő

Zana István
jegyzőköny-hitelesítő

