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Karancsság Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének 2016. szeptember 23—án

megtartott közmeghallgatás jegyzőkönyve.



Jegyzőkönyv

Készült: Karancsság község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 23 -i

közmeghallgatásról.

Jelen vannak : Tóth Tihamér polgármester

Berki András képviselő

Dr.Brumár Mihály képviselő

Hajdara Roland képviselő

Horváth Zoltán képviselő

Kászi Richárd képviselő

Tőzsér Dezső képviselő

Köröskényi Péter jegyző

kb 60 fő érdeklődő

Tóth Tihamér polgármester a közmeghallgatást megnyitotta, köszöntette a képviselőtestület

tagj ait, a település vezetőit és a lakosokat.

Tóth Tihamér polgármester ezt követően rátér a napirendre.

A polgármester ismerteti beszámolóját a 2015-2016. évre vonatkozóan. Részletesen

ismertette a gazdálkodás mutatószámait, a rendelkezésre álló pénzeszközöket. Beszámolt

arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be a közintézmények felújítására, energetikai

korszerűsítésre, belterületi utak felújítására. A közfoglalkoztatásban jelenleg 95 személy vesz

részt, kiemelt fontosságú feladat az Újtelepi úti árkok, járdák rendbetétele. A településen

jelenleg megközelítőleg 30 ember semmiféle ellátásban nem részesül, őket is igyekszik a

közfoglalkoztatásba bevonni. Szükséges a sporttevékenységek felkarolása, mert az közösséget

formál az egészségügyi szempontok fontossága mellett. A START programon belül a

mezőgazdasági láb jó eredményeket hozott, a közfoglalkoztatottak

Ezt követően következtek a képviselő-testület és a település lakosai részéről a hozzászólások.

Csonka Sándor hozzászólásában elmondta, hogy örül annak, ha az önkormányzat felkarolja a

sport ügyét. A gyerekeknek és a fiataloknak sajnos nincs más értelmes elfoglaltságuk, sokat

jelent az, ha az egészséges életmódra is nevelik őket

Horváth Zoltán képviselő javasolta a sportpálya elkeritését.

Szilvási István az alábbi hiányosságokra hívta fel a képviselő—testület figyelmét:

- szükséges a rendszeres közmeghallgatás,

- az említett útszakaszon az árkok elkészítése lassú tempóban folyik,

- miért nem történt meg előbb a konyha rekonstrukciója?



Kardos Tamásné elmondta, hogy a kóborló kutyák gyakran megtámadják ajárókelőket, sajnos

a drogozás is jelen van a településen. Véleménye szerint szükség lenne a polgárőrség ismételt

működtetésére is.

Verbói Józsefné feltette azt a kérdést, hogy mikor lesznek a játszótéri eszközök újrafestve? A

lakóingatlanát átszelő árok elkészítése lassú ütemben folyik.

Tóth Tihamér polgármester úr Válaszában elmondta, hogy ő is fontosnak tartja a helyi

közösség ügyeinek megbeszélését. A közmunkaprogram rendben folyik, időnként az

anyagszállitás nehézségei miatt vannak fennakadások. Körzeti megbízotti iroda lesz kialakítva

a volt védőnői lakás helyén. A játszótér fenntartása Nógrádi Falvak Tudás-Központ Egyesület

feladatkörébe tartozik.

Berki András képviselő hangsúlyozta, hogy szükséges lenne a fiatalok számára egy közösségi

tér létrehozása. Olyan ingatlan megvásárlását javasolja, amely átalakítás után szolgálhatná a

fiatalok érdekeit, azt, hogy közösséggé tudjanak formálódni.

Győri Sándor megkérdezte, hogy a kutyákkal sok a probléma, azt tapasztalja, hogy a

fiatalokat nehéz kimozdítani a számítógép elől, nehéz a sportba is bevonni őket. Ha

megvalósul a közösségi ház, a fiatalok majd vigyázzanak az értékeikre.

Tóth Tihamér polgármestere elmondta, hogy szabadidős park kialakítására egy pályázat van

beadva. Amennyiben ez sikerrel jár, a megvalósítás a közösség érdekét szolgálja. A kóbor

kutyák befogására a hivatal intézkedik a jövő héten.

Hajdara Roland képviselő elmondja, hogy szükséges a település érdekében összefogni, helyes

döntéseket hozni. Ehhez nemcsak a vezetés, hanem a lakosok összefogása is szükséges.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt. A közmeghallgatást Tóth Tihamér polgármester

bezárta.
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JELENLÉTIíV

Karanosság Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 23-án megtartott

közmeghallgatáson megjelemekről.

Karancsság község:

Tóth Tihamér polgármester

Berki András képviselő

Dr. Brumár Mihály képviselő

Hajdara Roland képviselő

 

Horváth Zoltán képviselő

Kászi Richárd képviselő

 

Tőzsér Dezső képviselő

Tanácskozási iogggl meghívottak: 54

Köröskényí Péter jegyző

 

Csonka Melinda RNÖ elnöke om % MGM;
.......................................



Karancsság Község Polgármestere

3163 Karancsság , Kossuth út 64. Te!: 32/500—000 , Fax: 32/4000-345

MEGHíVó

Karancsság Község Önkormányzat Képviselő—testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 54.§—a és

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2015(II. 13 .) önkormányzati rendelet 25 .§-ában foglaltak alapján

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, melyre ezúton meghívom.

A közmeghallgatás helye és időpontia:

2016. szeptember 23. (péntek) 16.00 óra I. István Általános Iskola

(3163 Karanesság, Kossuth út 27.)

A közmeghallgatás témáia:

helyi közügyeket érintő kérdések, kezdeményezések, javaslatok.

Karancsság, 2016. szeptember 12.

 


