Jegyzőkönyv
Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2015. február 5-én tartott üléséről

3/2015. számú képviselőtestületi határozat: adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési
kötelezettségek megállapítása

1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
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Jegyzőkönyv
Készült: Önkormányzat Salköveskút Képviselőtestületének 2015. február 5-én 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. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megtárgyalása
Előadó: Számedli Cecília aljegyző
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 felújítás kapcsán a használatbavételi engedélyezés során a mai napon tartottak
helyszíni szemlét, megadják az engedélyt,
- az első félévre szóló adó-csekkeket kiküldte a Hivatal.
Hozzászólás, észrevétel nem volt a képviselőtestület a tájékozatót elfogadta.
Második napirendi pont:
Polgármester kérte, hogy a kiküldött szociális rendelet-tervezethez észrevételeket mondják el a
képviselők.
Aljegyzőnő kéri, hogy a rendelet minden szakaszán menjenek végig, részletesen megbeszélve
azokat.
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Kérdés, észrevétel nem volt, polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
3/2015.(II.5.) képviselőtestületi határozat:
Önkormányzat Salköveskút Képviselő-testülete a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint
változatlan formában jóváhagyja.
A képviselők részéről észrevétel nem volt, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
alkotta meg az 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről.
Különfélék:
Jegyzőnő ismertette a szociális törvény 2015. március 1-vel életbe lépő módosításait, tájékoztatta
a képviselőket, hogy február 28-ig meg kell alkotni az önkormányzati rendeletet. Kérte, hogy a
rendeletről koncepcionális szinten beszéljenek, hogy az alapján kerüljön sor a tervezet
elkészítésére.
Aljegyzőnő gondolatébresztőnek felvázolta az ellátási formákat, kérte ezekről alkosson
véleményt a testület.
Hosszas véleménycsere után körvonalazódott a szociális ellátások köre és az aljegyzőnő február
18-19-re ígéret ezek alapján a tervezet elkészítését és február utolsó hetében kerülhet sor a
testületi ülésen való megvitatásra, illetve elfogadásra.
Borbásné: a Fő téren a biciklitárolóval, bővítésével mi a terve.
Polgármester: meg lesz a felújítás elszámolása és teszünk még mellé.
Jegyzőnő: inkább azt is helyezzük máshova és a Fő térre a tervek szerinti kerékpártároló és pad
legyen kihelyezve.
Borbásné: és a buszváróba legyen kuka.
Polgármester: rendben van, meglesz.
További hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az ülést bezárta.
k.m.f.
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Dr. Erdősi Lászlóné
jegyző
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Tóth József
polgármester

