Jegyzőkönyv
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2015. február 23-án tartott üléséről

4/2015. számú képviselőtestületi határozat: gazdasági program elfogadása

2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól
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Jegyzőkönyv
Készült: Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2015. február 23-án 17,30 órai
kezdettel az Önkormányzati Irodában tartott üléséről.

Jelen vannak: Tóth József polgármester, Borbásné Poór Anikó, Pereszteghy Győző, Buús Gyula
képviselő (4 fő)
Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző, Számedli Cecília aljegyző

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről
Előadó: Tóth József polgármester
2. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Tóth József polgármester
3. Gazdasági program megtárgyalása
Előadó: Tóth József polgármester
4. 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:
- Fő tér felújításhoz kapcsolódóan am volt helyszíni bejárás, a használatba vételi engedélyt
megkapjuk, a térbútorokat augusztus végéig kell kihelyezni,
- az adó-csekkeket kiküldte a Hivatal.
Hozzászólás, észrevétel nem volt a képviselőtestület a tájékozatót elfogadta.
Második napirendi pont:
Számedli Cecília aljegyző kérte, hogy a kiküldött szociális-rendelettervezet egyes szakaszait
külön-külön beszélje meg a testület.
Az általános részhez, eljárási szabályokhoz nem volt észrevétel.
A lakás támogatást is a javaslat szerint kívánja szabályozni a testület. Egybehangzó vélemény,
hogy ápolási támogatást nem nyújtanak, ahogy méltányos ápolási díj sem volt az elmúlt
időszakban.
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A többi ellátás javasolt szabályozásával a képviselőtestület egyetért.
A képviselőtestület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
alkotta meg az
2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletet az egyes szociális ellátások helyi szabályairól.
Harmadik napirendi pont:
Polgármester: a választásokat követő 6 hónapon belül meg kell alkotni a ciklusra vonatkozó
gazdasági programját az önkormányzatnak, ennek tervezetét a képviselők megkapták, kéri az
észrevételeket.
Borbásné: a tervezett fejlesztések nagyon jók, csak pénz is legyen rá.
Pereszteghy Győző: a futballpálya környékének rekultivációját még tűzzük ki célul a ciklus
végére, és az 15 millióba biztos belekerül.
Képviselők részéről további észrevétel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták
el az alábbi határozatot:
4/2015.(II.23.) képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestülete a 2015-2019-es időszakra szóló
gazdasági programját elfogadta.
Felelős: Tóth József polgármester
Határidő: folyamatos
Különfélék:
Polgármester: szervezzünk-e az idén is falukirándulást?
Buús Gyula kivételével a testület tagjai támogatják az elképzelést.
Polgármester: a temető előtti területre meg van rendelve 2 m3 kavics, amint az idő engedi,
szállítják és behengerezik.
Buús Gyula: a bolt előtti területtel is kezdeni kell valamit, mert a kátyúktól már nem lehet a boltot
megközelíteni!
Polgármester: az árok a KPM-é, Te is tudod, megvannak a tervek, de a csapadékvíz elvezetése
olyan összeg amit nem vállalhatunk be.
További hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az ülést bezárta.
k.m.f.
Dr. Erdősi Lászlóné
jegyző
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Tóth József
polgármester

