JEGYZŐKÖNYV

Készült: Zengővárkony Község
közmeghallgatásos üléséről.

Képviselő-testületének

2019 . december 16-án tartott

Ülés helye: Müvelődési Ház
Jelen vannak: Fülöp Csaba polgármester
Józsa-Papp Éva alpolgármester
Bárdos Gábor
Keszler Mónika
Váradi Roland
képviselők

Meghívott: Dr. Fenyvesi János. a Pécsváradi Közös Önkom1ányzati Hivatal jegyzője
13 fö a lakosság

részéről

Fülöp Csaba polgármester köszöntette a jelenlévőket. Megállapította. hogy a képviselő
testület valamennyi tagja jelen van. az ülés határozatképes. A kiküldött meghívónak
megfelelően javaslatot tett az ülés napirendjére. melyet a képviselő-testület vita nélkül
elfogadott.

1.
2.
3.
4.

Napirend:

Előter/es::tő

Döntés a Me ző földví z támogatás i kérelmérő l
A falugondnok éves beszámolója
Jövő évi tervek ismertetése
Egyebek

Fzi/ijp ( 'saha polKúrmester

A polgármester javasolta jegyzőkönyv

hitelesítőnek

Tolnai Zoltánfalugondnok

Fülöp Csaha polgármester

Bárdos Gábor

képviselőt.

A testület egyhangú sza\'azással - 5 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
22/2019.(XIl.16.) számú határozat:
Zengővárkony
képviselőt

Község
választja meg.

Képviselő-testülete

a

jegyzőkönyv

hitelesítőnek

Bárdos Gábor

/ .) napirend

A polgármester a kiküldött anyagnak megfelelően ismertette a Mezőföldvíz Kft ügyvezető
igazgatójának. Csapó Sándornak a kérelmét. A Mezőföldvízzel kapcsolatban testületi
határozatot kell hozni a tőkeemelés kérdéséről. Nem javasolta a tőkeemelést. Egy-két
szolgáltatón kívül egyik sem tud nyereséges lenni. inkább nagyon nagy mértékben
veszteségesek. A vízszolgáltató \'álsága nincs befolyással a vízszolgáltatásra.
Javaslata: A Mezőföldvíz Kft tőkeemelésével. és müködési hozzájárulással kapcsolatos
döntésnél a képviselő-testület nemlegesen döntsön. és a polgármestert bízza meg, hogy a
soron következő taggyülésen ekképp szavazzon.

2

A testület egyhangú szavazással - 5 igen sza\ azattal - az alábbi határozatot hozta:
23/2019.(XIl.16.) számú határozat:
Zengővárkony

Község Képviselő-testülete testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Kft közgyülésén a díjtámogatás és tőkeemelés jogcímként kért összegeket ne
szavazza meg.
Mező föl dvíz

Határidő:
Felelős:

azonnal
Fülöp Csaba polgármester

2.) napirend

Tolnai Zoltán falugondnok e
2019. évi te\ éken ységérő 1.

jegyzőköny\

mellékletének

megfelelő

tartalommal számolt be

A testület egyhangú szavazással - 5 igen szavazattal - az alábbi határozatot hozta:
24/2019.(XII.16.) számú határozat:
Zengővárkony

2019. évi

Község

Képviselő-testülete

tevékenységéről

testülete Tolnai Zoltán falugondnok beszámolóját

elfogadja.

Határidő:
Felelős:

3.)

azonnal
Fülöp Csaba polgármester

napirend

A polgármester tájékoztatta az eddig elvégzett és tervezett beruházásokról,

tervekről

a

jelenlévőket.

megtörtént a világháborús szobor körüli életveszélyes fák rendbetétele illetve kivágása
a Kossuth Lajos utcában kivágásra kerültek a kiszáradt, elidősödött fák, helyükre új
fák és bokrok kerültek ültetésre
jövő tavassszal az Ady Endre utcában útfelújítás veszi kezdetét ennek keretében a
falun belül is néhány helyen elkezdjük a csomópontok rehabilitációját.
Egyéb kérdés. hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.
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