Jegyzőkönyv
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2015. november 16-án tartott üléséről

25/2015.számú képviselőtestületi határozat: közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
elfogadása
26/2015. számú képviselőtestületi határozat: 62 év felettiek, 15 év alattiak támogatása,
15 év alattiak számára Mikulás csomag.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2015. december 20.
27/2015. számú képviselőtestületi határozat: házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladatellátása
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: azonnal
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Jegyzőkönyv
Készült: Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2015. november 16-án 17,30 órai
kezdettel az Önkormányzati Irodában tartott üléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester, Borbásné Poór Anikó, Hertelendy Zoltánné,
Pereszteghy Győző, Buús Gyula képviselő (5 fő)
Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző, Számedli Cecília aljegyző

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Tóth József polgármester
2. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása
Előadó: Tóth József polgármester
3. Különfélék

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes,
javaslatot tett a napirendre, amelyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
Első napirendi pont:
A polgármester az elmúlt időszak eseményeiről adott tájékoztatást:
- orvosi ügyelet november 1-től zökkenőmentesen működik az új helyen, új formában, a
lakosságot szórólap útján tájékoztattuk a változásról,
- a Hivatalban MÁK és gyámhivatali ellenőrzés volt, mindkettő pozitív jegyzőkönyvvel
zárult,,
- a két utca (Dózsa, Kinizsi) felújítási pályázatai eredménytelenül zárultak, a második
körben is,
- tűzifa szerződést az Erdőgazdasággal megkötöttük.
A képviselőtestület a tájékozatót egyhangúlag elfogadta.
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Második napirendi pont:
Polgármester: a kiküldött előterjesztéshez kéri az észrevételeket, kérdéseket.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el az alábbi határozatot:
25/2015.(XI.16.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestülete a közép és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet elfogadta.

Különfélék:
Polgármester: a számlánkon 15,9 mFt van, a szociális célú előirányzatból még jelentős keret
nincs felhasználva. Javaslom, hogy a nyugdíjasoknak és a gyerekeknek 14 éves korig adjunk
támogatást, ezt most a rendeletünk lehetővé teszi. Az időseknek 3.000 Ft-ot, a gyerekeknek 2.000
Ft-ot.
Buús Gyula: az időseknek ajándékcsomagot adjunk, ha lehet.
Borbásné Poór Anikó: jobban örülnek a csomagnak, mint 2-3 eFt-nak. A gyerekeknek Mikulás
csomag lesz?
Pereszteghy Győző: így mindenkinek megfelelő célra fordul az az összeg.
Polgármester: döntsön a testület az ajándékcsomagról, Mikulás csomag 1.000 Ft értékben
megfelel?
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, egy ellenszavaz mellett, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
26/2015.(XI.16.) számú képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestülete a 62 év feletti állandó lakósok részére
3000 Ft értékű természetbeni önkormányzati támogatást, a 15 év alatti állandó
lakósok résére 2000 Ft önkormányzati támogatást nyújt, a 15 év alattiak számára
1000 Ft értékű Mikulás csomag természetbeni támogatást biztosít.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: 2015. december 20.
Aljegyzőnő: a házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás
formájáról dönteni kell, javasolja, hogy erre is Szombathellyel kössön az önkormányzat
szerződést.
Képviselők részéről észrevétel nem volt egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
fogadták el az alábbi határozatot:
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