J e g y z ők ö n y v :
Készült:

Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2013. november 28-án 14,00 órakor megtartott
közmeghallgatásáról

Az ülés helye:

Kultúrház
Kissziget

Jelen vannak:

Böröcz Roland polgármester
Horváth István, Fehér Gyuláné,
Kulcsár József települési képviselők
Közös Önkormányzati Hivatal részéről :
Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Meghívott:
Németh András Tibor Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
20 fő érdeklődő állampolgár

N a p i r e n d előtt:
Böröcz Roland
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése, a közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő
települési képviselő közül 4 fő jelen van.
Ezt követően a képviselőtestület ülését megnyitotta.
Böröcz Roland polgármester bejelentette, hogy Takács Zoltán települési képviselő egyéb
elfoglaltság miatt van távol a közmeghallgatásról.
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag:
Napirend:
1. Polgármester beszámolója a 2013. évben végzett munkáról
Előadó: Böröcz Roland polgármester
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Böröcz Roland
polgármester Horváth István
javaslatot a jegyzőkönyv hitelesítőnek.

települési képviselő személyében tett

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

Napirend

tárgyalása:

1. Polgármester beszámolója a 2013. évben végzett munkájáról
Előadó: Böröcz Roland polgármester
Böröcz Roland : Három nagyobb beruházási munka folyt a településen ebben az évben.
Pákai székhellyel társulás alakult a szennyvíztisztító telep felújítására. Ebben érdekelt
településünk is. Az ehhez kapcsolódó pályázat nyert, a beruházás elindult.
Ehhez az önkormányzatnak saját erőt biztosítani nem kell, a Közös Pénzügyi Alapban
összegyűjtött pénzünknek köszönhetően.
A római katolikus templomunk felújítása megtörtént, a településen élők részvétele a
társadalmi munkában dicséretes volt. Köszönet illeti ezért a lakosokat.
Folyamatban van a települési játszótér felújítása. Tervezünk árkolási munkát a településen.
Ennyiben kívántam tájékoztatni a jelenlévőket.
Kérem a lakosokat, hogy mondják el véleményeiket, illetve javaslataikat az elhangzottakkal
kapcsolatban.
Hozzászólások:
Németh András Tibor: A településen elég magas a roma népesség aránya, nemzetiségi
önkormányzat nincs. Csömödérben vagyok a nemzetiségi önkormányzat elnöke.
Próbálok abban segíteni, hogy a nemzetiség tagjai beilleszkedjenek a falu életébe, hiszen
tudom, vannak kisebb – nagyobb problémák.
Farkas József: Félő, hogy az új játszóteret tönkreteszik azok, akik mást is megrongálnak a
faluban. Az árkolásnál az átereszeket is tisztítani kell.
Böröcz Roland: Sok vád ért azért, hogy miért játszóteret építünk. Úgy gondolom, kell
gondolni a kisgyermekekre is. Sajnos tényleg vannak rongálások a faluban.
Fehér András: Mi indította Németh Andrást arra, hogy a roma nemzetiség képviseletét
ellássa?
Németh András Tibor: Feleségem osztályfőnök volt, az osztályában sok volt a nemzetiséghez
tartozó gyermek. Ismerve őket, illetve a körülményeiket, úgy gondoltam, hogy tudok rajtuk
segíteni, érdekeiket képviselni.
Böröcz Roland: Tájékoztatásképpen szeretném elmondani, hogy december 13-án tervezzük az
idősek napját, ezzel is megköszönve munkájukat.
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Több hozzászólás nem hangzott el, Böröcz Roland polgármester megköszönte a jelenlévőknek
a részvételt, a hozzászólásokat, felvetéseket, a közmeghallgatást 15,30 órakor bezárta.

k.m.f.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Böröcz Roland
polgármester

Horváth István
jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV
Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2013 .

hó

napján

órakor

tartandó közmeghallgatására
Név

Aláírás :

Böröcz Roland

polgármester

………………………..

Takács Zoltán

alpolgármester

………………………...

Horváth István

képviselő

…………………………

Fehér Gyuláné

képviselő

…………………………

Kulcsár József

képviselő

Kovácsné Horváth Anikó

jegyző

..………………………..
…………………………

Jegyző megbízásából :
………………………… jegyzőkönyvvezető

…………………………

Meghívottak:
……………………………

……………………………

…………………………..

……………………………

…………………………..

. …………………………..

A nyilvános ülésen részt vett ….. fő érdeklődő állampolgár .

Kissziget község
Képviselőtestülete

MEGHÍVÓ
…………………………………
……………………………….
Kissziget Község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2013. évi közmeghallgatását
2013. november 28-án ( csütörtök ) 14,00 órakor tartja, melyre ezúttal tisztelettel
meghívom.

Az ülés helye: Kultúrház
Kissziget

Napirend:
1. Polgármester beszámolója a 2013. évben végzett munkáról
Előadó: Böröcz Roland polgármester

K i s s z i g e t , 2013. november 21.

Tisztelettel:
Böröcz Roland sk.
polgármester

