JEGYZŐKÖNYV
Készült Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 22.
napján tartott testületi ülésén.
Testületi ülés helye: Felsőegerszeg Faluház
Jelen vannak: Herke Csaba polgármester, Katona Józsefné, Nyisztomé Árvái Vivien, Szilágyi
János és Gábor Szaboles képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Sallai Lászlóné
j egyzőkönyvvezető
Herke Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az 5 testületi
tagból 5 jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy az írásban kiadott napirendeket tárgyalják meg azzal, hogy vegyék fel
napirendre a polgármesteri beszámolót a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről.
Az utolsó napirendi pontot, a szociális ügyet zárt ülés keretében tárgyalják.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban előterjesztett napirendi pontokat
egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:
Napirend:
17 Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről
Előadó: Herke Csaba polgármester
27 Az önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálata ( Falugondnoki szolgálat előkészítése,
telepüiésképi véleményezéssel, bejelentéssel kapcsolatos jogkörök átruházása )
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
37Szociális ügyek
Előadó: Herke Csaba polgármester
A 3. napi rendi pontot a képviselő-testület zárt ülés keretein belül tárgyalja.
A napirend tárgyalása

1./Beszámoló az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről
Herke Csaba polgármester elmondta, hogy Sárvári József helyi lakost kívánja foglalkoztatni
gondnoki munkakörben 3 hónapos megbízási szerződés megkötésével.
Elmondta, hogy a község nyert a „Településfásítás Program 2020-2021” pályázat keretében a
település fásítására. A pályázatban 30 csemetét nyertek, melyet a Faluház mögötti üres rész
szép fásítására használnának. Az ültetéshez a pályázat keretén belül szakembert, valamint a
csemeték kitámasztásához eszközöket biztosítanak. Elmondta, hogy a 30 gödör kiásásához
munkagép bérlésére lesz szükség, valamint az ültetéshez jó minőségű virágföldre, trágyára. A
csemeték szeptember 23-án érkeznek, ültetésükre október 4-én kerül sor.

Elmondta, hogy október 2-án a faluban íjász verseny lesz, mindig szívesen fogadja őket a
lakosság.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, hozzászólása, észrevétele.
Mivel más javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy
aki a beszámolóval egyetért, kézfeltartással szavazzon:
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2021.(IX.22.) határozata
Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a
polgármester beszámolóját a legutóbbi ülés óta történt fontosabb
eseményekről.
Felelős: Herke Csaba polgármester
Határidő: azonnal
2./Településképi véleményezéssel, bejelentéssel kapcsolatos jogkörök átruházása, az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző ismertette a SZMSZ felülvizsgálatát, a falugondnoki szolgálat
előkészítését, valamint a településképi véleményezéssel, bejelentkezéssel kapcsolatos
jogkörök átruházását.
Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
44/2021.(IX.22.) határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzata az önkormányzat által ellátott
feladatkörök közé felveszi a mezőgazdasági gazdálkodási programot és a
falugondnoki

szolgáltatást.
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Képviselő-testület
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törzskönyvi nyilvántartásba kéri felvenni a 042130 Növénytermesztés,
állattenyésztés

és

kapcsolódó

szolgáltatások

,

valamint

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkciókat.

Felelős: Herke Csaba polgármester
Határidő: azonnal
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Herke Csaba polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy törvényi változás következett be emiatt kell
módosítani az SZMSZ-t. Július 1-től a településkép védelméről szóló törvényt módosították
és mindazokat a hatásköröket, amelyeket eddig a polgármesternek adott a törvény azt most a
képviselő-testület kapta meg. Nem volt jellemző ez az elmúlt időszakban sem, hogy a
polgármesternek el kellett volna járni nagy építkezéseknél a településen. Várhatóan ez a
későbbiekben sem lesz jellemző. Azt gondolja, hogy nem életszerű az, hogy a képviselőtestület döntse el egy tervrajz fölött, hogy tetszik e a kerítés színe vagy a tetőfedésnek a
minősége vagy sem. Célszerű ezt továbbra is polgármesteri hatáskörben hagyni.
Javasolta, hogy ne a településképi rendeletet módosítsák, hanem az SZMSZ-t és ezt a
hatáskört kapja meg a polgármester. A tervezet tartalmazza továbbá a falugondnoki szolgálat
bevezetéséhez szükséges új feladatellátás és kormányzati funkciók kibővítését.
Herke Csaba polgármester javasolta a rendelet tervezet elfogadását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rendelet megalkotását.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX.24.)
önkormányzati rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2019.(XI.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Herke Csaba polgármester a nyilvános
testületi ülést bezárta és a testület zárt ülésen folytatta a tanácskozást.
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