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Készült:

ülés helye:

Jelen vannak:

Távol:

lVleghivottak:

Az ülést vezeti:

Jegyzőkönyv

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 13.

napján 16.00 órától megtartott üléséről

Községhaza — Tanácskozóterem Karancsság, Kossuth út 64.

Tóth Tihamér polgarmester

Tőzsér Dezső alpolgármester

Dumyik József képviselő

Hajdara Roland képviselő

Tóth Aladar képviselő

Vidéki Attila képviselő

Schirling istván jegyző

Rácz Berki Erzsébet képviselő

a jelenléti ív szerint

Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 tagú képviselő—

testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta a közmeghallgatás

megtartását. A jegyzőkönyv hitelesítő Tőzsér Dezső alpolgármester.

1. Közmeghallgatás

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

A képviselő—testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendre tett javaslatot.



Napirend tárgyalása

1. Közmeghallgatás

Előterjesztő: Tóth Tihamér polgármester

Tóth Tihamér polgármester részletesen tájékoztatta a megjelenteket az önkormányzat

gazdálkodásának helyzetéről, az önkormányzat által benyújtott, illetve az elnyert pályázatokról, a

várható beruházásokról.

A polgármester részletesen ismertette a községháza energetikai korszerűsítésére elnyert, mintegy 50

millió forint támogatásban részesült pályázat kapcsán megvalósítandó beruházást, a temető

kerítésére benyújtott LEADER pályázatot, az óvoda konyhájára elnyert közel 24 millió forintos

támogatásból megvalósuló korszerűsítést, az önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében

elnyert 6 millió forintos támogatás felhasználását, valamint a szociális célú tűzifa támogatásra elnyert

összegből megvalósuló támogatást.

Tájékoztatta a megjelenteket az iparűzési adó mértékének emeléséről, a földadó bevezetéséről,

Elmondta, hogy a gazdálkodási nehézségek miatt a képviselő—testület tagjai még év elején lemondtak

a tiszteletdíjukról, illetve a polgármester is társadalmi megbízatású lett a költségek csökkentése

érdekében. Mivel ebben az évben a szociális kiadásokra mindösszesen 12 millió forintot kapott az

önkormányzat, így — sajnálatos módon — a szociális támogatások összegének csökkentését sem

tudták elkerülni.

Ajegyző részletesen tájékoztatta az állampolgárokat a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatás

szabályozásáról, az ezzel kapcsolatos határidőkről.

A megjelent állampolgárok kérdéseire a polgármester, a képviselő-testület tagjai és a jegyző

megadták a választ, melyet a kérdezők elfogadtak.

A Katasztrófavédelem megjelent képviselői tájékoztatták a jelenlévőket a hatáskörükbe tartozó

aktuális kérdésekről, kiemelve a nem tüzelőanyaggal történő fűtés káros hatásait, illetve a téli

időjárással kapcsolatos problémákat.

Mivel észrevétel, hozzászólás nem hangzott el,/aJpolgármester az ülést 18.47 órakor bezárta.
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Karancsság Község Önkormányzata

3163 Karancsság, Kossuth út 64.

Tel: (32) 500—000 Tel/Fax: (32) 400-345

e-mai!: karancssagélgergihalohu

  

HIRDETMÉNY

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testülete

2018. december 13-án (csütörtök) 1600 órai kezdettel

a Községháza tárgyalóterme'ben

KÖZMEGHALLGATÁST

tart.

A fórumon lehetőség van közérdekű kérdések, javaslatok megbeszélésére.

Karancsság, 2018. november 27.

 

Tóth Tihamér s. k.,

polgármester



Jelenléti ív

Karancsság Község Önkormányzata Képviselő—testületének

2018. december 13—án megtartott közmeghallgatásáról

Tóth Tihamér polgármester

Tőzsér Dezső alpolgármester

Durnyik József képviselő

Hajdara Roland képviselő

Vidéki Attila képviselő

Tóth Aladár

Rácz—Berki Erzsébet

Schirling lstván jegyző

Csonka Melinda RNÖ elnök
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