ESZTERGÁLYHORVÁTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYV
Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 30-án
17,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról
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JEGYZŐKÖNYV
Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. november 30-án megtartott közmeghallgatásáról

Határozatok:
Sorszáma

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)

Kódja

Tárgya

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Kódja
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Jegyzőkönyv
Készült: az Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 30-án
17,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Községháza
Esztergályhorváti, Deák Ferenc utca 1.
Jelen vannak: - Rékasi Csabáné polgármester
- Réti Tibor alpolgármester
- Bézsenyi Zoltánné
- Farkasné Pálfy Valéria
- Török Zoltán képviselők
/5 tagú testületből 5 fő/
valamint 17 fő esztergályhorváti állampolgár
Meghívott:

- Kovács Katalin jegyző
- Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető
- Szántó Beáta RNÖ elnök

Rékasi Csabáné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a
határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 5 fő igen
szavazattal /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

N a p i r e n d:
1./ Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
2./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat munkájáról
Előadó: Rékasi Csabáné falugondnok
3./ Közmeghallgatás

Napirendek tárgyalása:
1./ Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
Előadó: Rékasi Csabáné polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette a beszámolót, kihangsúlyozta, hogy a START közmunka programot
teljes mértékben az állam finanszírozza.
A közmeghallgatás résztvevői az elhangzottakat tudomásul vették.
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2./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat munkájáról
Előadó: Rékasi Csabáné falugondnok
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó részletesen ismertette az előterjesztést.
A közmeghallgatás résztvevői az elhangzottakat tudomásul vették.

3./ Közmeghallgatás
Szabóné Salamon Klára esztergályhorváti állampolgár: Az Arany János és Rákóczi Ferenc
utca sarkán lévő áteresznél betonozás történt, ami zavaróan kiemelkedik a földből.
Bruchner László esztergályhorváti állampolgár: az Arany János utca 14-19. közötti
útszakaszon lévő aknafedlap magasabban van az úttest vonalától, így az autók elhaladása nagy
zajjal jár.
Brunner Tibor esztergályhorváti állampolgár: A közvilágítási lámpák cseréjét, korszerűsítését
támogatja. A leszerelt jó állapotú lámpatesteket nem lehetne felhasználni a hegyi oszlopokra?
Nagyon jó a közterületi kamerák felszerelése, a rendszer bővíthető lesz? A hegyre vezető betonút
hídja rossz állapotban van, a tervek között szerepel e felújítása?
Rékasi Csabáné polgármester: az Arany János és Rákóczi utca sarkán a KPM betonozott, nem
tudnak vele mit csinálni.
Az aknafedlap ügyét már jelezte a szolgáltató, Zalavíz felé, de mivel nem szerepel a gördülő
fejlesztési tervben, ezért nem végezték el a javítást. Ismételten megkeresi őket a probléma
mielőbbi megoldása végett.
Az új, korszerű közvilágítási lámpák beszerzése már megtörtént, a felszerelés egyenlőre csúszik,
mert valahol tragikus baleset történt, ezért az összes kivitelező céget átvilágítják. Most az időjárás
függvénye, hogy mikor tudják a munkát elvégezni. A leszerelt lámpákat szeretnék a hegyre vezető
út megvilágítására felhasználni.
A kamerarendszer bővíthető lesz, működésével remélhetőleg jobb lesz a közbiztonság.
A híd javítását szem előtt tartják, a közfoglalkoztatás keretében igyekeznek megoldani az
állagmegóvási munkákat. Itt még az áteresz kitisztítása is elengedhetetlen, a következő évben ezt
is meg kell csinálni.
Ezt követően – több napirendi pont és hozzászólás nem lévén – a polgármester a
közmeghallgatást 17 óra 37 perckor bezárta.
Kmft.

Rékasi Csabáné
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

