Jegyzőkönyv
Készült Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 7. napján tartott
testületi üléséről.
Testületi ülés helye:

Felsőegerszeg, Faluház

Jelen vannak:

Herke Csaba polgármester, Nyisztomé Árvái Vivien alpolgármester,
Katona Józsefné, Szilágyi János és Gábor Szabolcs képviselők,
Koszorús Tímea aljegyző, Sallai Lászlóné jegyzőkönyvvezető,

Herke Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes
és azt megnyitotta.
Javasolta, a meghívóban kiadott napirendi pontok tárgyalását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban és szóban előterjesztett napirendi pontokat
egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:

Napirendi javaslat:
1. /Közművelődési feladat ellátási megállapodás
2. / Sásdi Polgárőr Egyesület támogatása
3. / Egyebek
4.1 Szociális ügyek

A 4./ napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja a képviselő-testület.

Napirend tá rgy alása:

l./Közművelődési feladat-ellátási megállapodás

A megállapodás tervezete a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Herke Csaba polgármester tájékoztatta a testületet, 2021. január 1. napjától kötelező közművelődési
foglalkoztatottat alkalmazni az önkormányzatnak. Kissné Szabó Eszter sásdi lakost kívánják
alkalmazni erre a feladatra, napi 6 órában. Három önkormányzatnál végzi majd az ezzel járó
feladatokat,Felsőegerszegen 3 órában, Vargán 2 órában, Meződön 1 órában.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, Feladat ellátási megállapodást kellene kötni a kötelező
feladatellátásra. Felsőegerszeg lenne a foglalkoztató, a másik két település pedig az általa igényelt
arányban járulna hozzá a foglalkoztatás költségeihez.
Herke Csaba polgármester javasolta a Feladat ellátási megállapodás elfogadását és megkötését.
Elmondta, hogy a könyvtári feladatellátást is elvállalja a dolgozó, külön megbízással. Számításai
szerint az újonnan jelentkező költségek fedezhetőek lesznek a januártól megemelkedő állami normatív
támogatásból.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, javaslata, hozzászólása az elmondottakkal
kapcsolatban.
Mivel észrevétel, javaslat, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki a megállapodásban foglaltakkal
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének
43/2020. (X.7.) KTH. számú
határozata
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy határozott, a közművelődési
feladatellátás személyi feltételeit Varga és Meződ önkormányzataival kötendő
megállapodás útján közösen biztosítja. A települések megállapodnak abban,
hogy a Felsőegerszeg Község Önkormányzata által napi 6 órában
foglalkoztatott közművelődési szakember bérköltségét a teljesített óraszámok
arányában (3-2-1) közösen finanszírozzák. A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy az álláshely létesítésére, a személyi kiadások közös
finanszírozására megállapodást írjon alá.
Határidő: 2020.11.01.
Felelős: Herke Csaba polgármester

2./ Sásdi Polgárőr Egyesület támogatása
Herke Csaba polgármester elmondta, hogy a Sásdi Polgárőr Egyesület kérelmet nyújtott be
Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyesület működésének támogatása
indokával.
Elmondta továbbá, hogy az egyesület munkája nagy segítség rendezvényeiken. Mindig számíthat rájuk
és a jövőben is szeretné majd igénybe venni segítségüket rendezvényeik biztonságos lebonyolításához.
Javasolta, hogy a képviselő-testület 20.000 Ft támogatást állapítson meg a Sásdi Polgárőr Egyesület
részére.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával egyetért, az
kézfeltartással szavazzon:
Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2020. (X.7.) KTH. számú
határozata
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Sásdi Polgárőr Egyesület részére, kérelme alapján meghatározott
célra 20.000 Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester

3./ Egyebek
Herke Csaba polgármester elmondta, hogy a hétvégi vihar nagy károkat okozott a településen. A
temetőben 3 sír súlyosan rongálódott, valamint a ravatalozó tető is megsérült. Fenyőfákat döntött ki a
nagy szél, így keletkeztek a károk.
Több lakóház és istálló tető is rongálódott a vihar következtében. Ezek között van saját és
önkormányzati tulajdon is.
Elmondta, hogy igyekeznek a keletkezett károkat rendbe rakni, a törmelékeket eltakarítani. A nagyobb
káresemények miatt felvette az általuk szerződött biztosító egy ügyintézőjével a kapcsolatot, aki
tájékoztatta, hogy árajánlatot kell kérnie a helyreállítási munkálatokra. Ennek intézése folyamatban
van.
Herke Csaba polgármester a nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen folytatta a
tanácskozást.
Kmf.

Herke Csaba
polgármester

jegyző

