JEGYZŐKÖNYV
Készült Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 8. napján
tartott rendkívüli testületi ülésén.
Testületi ülés helye: Felsőegerszeg Faluház
Jelen vannak: Herke Csaba polgármester, Katona Józsefné, Nyisztomé Árvái Vivien, Szilágyi
János és Gábor Szabolcs 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 tárgyaljanak a Nyugat- Hegyháti Gasztrofesztivál finanszírozása és az
Általános iskolai körzetek véleményezése napirendi pontokról.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület a szóban előtérj esztett napirendi pontokat
egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:
Napirend:
1. / Nyugat- Hegyháti Gasztrofesztivál finanszírozása
Előadó: Herke Csaba polgármester
2. / Általános iskolai körzetek véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
A napirend tárgyalása:
I J Nyugat- Hegyháti Gasztrofesztivál finanszírozása
Előadó: Herke Csaba polgármester
Herke Csaba polgármester elmondta, hogy augusztus 22-én tartották Tonnáson a NyugatHegyháti Gasztrofesztivált, melyben 8 önkormányzat vett részt így az ezzel járó költségeket is
együtt kellett vállalniuk. Az összeg pontosítására szeptember 24-én került sor, miszerint az
önkonnányzatoknak egységesen 968.035 Ft-ot kell fizetniük a Társulás részére. Ez az összeg
rendezvényszervezés, catering, sátor, műanyag és papíráruk, buszköltség, molinó, víz,
rendezői pólók, plakátokból tevődött össze. Ez mindösszesen 7.744.282 Ft volt. Ezt az
összeget osztották szét a 8 önkonnányzat között. Felsőegerszeg a rá jutó összeget a
költségvetésben rendezvényekre elkülönített forrásból fogja finanszírozni.
Javasolta, hogy a Nyugat- Hegyháti Gasztrofesztivál rendezvényre fizessék ki a 968.035 Ft-ot
a Társulás részére, melyet a költségvetésben rendezvényekre elkülönített forrásból
biztosítanak.
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Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Más hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki ezzel
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének
46/2021. (X.8.) KTH. számú
határozata
Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 2021. augusztus 22-én Tormáson megtartott
Nyugat- Hegyháti Gasztrofesztivál rendezvényre 968.035 Ft-ot
kifizeti a Nyugat- Hegyháti Önkormányzati Társulás részére,
melyet a költségvetésben rendezvényekre elkülönített forrásból
finanszíroz.
Határidő: azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester
2./ Általános iskolai körzetek véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az iskolák felvételi körzetének meghatározása az
illetékes tankerületi központ feladata. A felvételi körzetek megállapításához az illetékes
tankerületi központ minden évben beszerzi az illetékességi területén található települési
önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában
szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi
bontásban.
Javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a felvételi körzetek jelenlegi rendjét és a
jegyzői tájékoztatás során kiadott adatokat.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, hozzászólása, észrevétele.
Mivel más javaslat, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy
aki az elmondottakkal egyetért, kézfeltartással szavazzon:
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Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének
47/2021. ÍX.8.1 KTH. számú
határozata
Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul
veszi az általános iskolai felvételi körzetek jelenlegi rendjét, azzal
kapcsolatban módosítási javaslata nincs.
A képviselő-testület a jegyző tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező, általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermek nincs.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Herke Csaba polgármester
Mivel több napirendi pont nem volt, Herke Csaba polgármester megköszönte a megjelenést
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