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Jegyzőkönyv

Készült: Ligetfalva község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11.én 18 óra 30 perc kezdettel megtartott közmeghallgatásról
Az ülés helye: Művelődési Ház nagyterme ( 8782 Ligetfalva, Petőfi u. 1.)
Jelen vannak: Perge Jánosné polgármester
Szabó László alpolgármester
Galambos László képviselő
Dr. Prótár Henrietta körjegyző tanácskozási joggal valamennyi
napirendhez
13 fő lakossági érdeklődő
Perge Jánosné polgármester köszöntötte a megjelenteket, jelenléti ív alapján –
jegyzőkönyv 1. sz. melléklete- megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképesmivel a 3 tagú Képviselő-testületből 3 képviselő jelen van. Javaslatot tett a napirendre, a
Képviselő-testület a napirendről szóló javaslatot a meghívóval megegyezően egyhangúlag
jóváhagyta.
Napirend
1./ Tájékoztató Ligetfalva Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, az Önkormányzat
2013. évi működési-fejlesztési elképzeléseiről
2./ Közérdekű bejelentések, javaslatok
Napirend tárgyalása:
1./ Tájékoztató Ligetfalva Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, az Önkormányzat
2013. évi működési-fejlesztési elképzeléseiről
Perge Jánosné polgármester: A köszöntést követően tájékoztatást adott az
önkormányzat 2012. évi munkájáról, ismertette az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatok összegét, a 2012.
évi terveket. ( Előterjesztés jegyzőkönyvhöz csatolva)
Köszöni, hogy meghallgatták, várja a kérdéseket, javaslatokat.

2./ Közérdekű bejelentések, javaslatok
1./Balogh József: Kérdése, hogy Ligetfalva eredetileg a zalaegerszegi járáshoz tartozott,
az Önkormányzat átkérte magát Keszthelyhez, nincs kifogása ellene, de ezt ki döntötte el.
Perge Jánosné polgármester : A Képviselő-testület azért van, hogy döntést hozzon,
szerencsésebb megoldásnak tartották, hogy nem 78 települést felölelő járáshoz, hanem
harmadekkora járáshoz tartoznak.
Balogh József : A Képviselő-testület fel van erre hatalmazva, az igaz, de máshol
mindenhol megkérdezték a polgárokat. Keszthely elfogadható, de a kórház jobb
Zalaegerszegen.

2
Perge Jánosné polgármester : A Képviselő-testület beszélt a lakossággal, igaz, nem
mindenkit tudtak megkérdezni. Orvosilag is Keszthelyhez tartoznak már régóta, a járási
határ nem igazodik az egészségügyhöz.

2./ A buszmegállók nem kerülnek vissza a helyükre?
Perge Jánosné polgármester : Folyamatosan írásban kérik a beruházót, azt ígérték, hogy
műszaki átadás után visszahelyezik a buszvárókat. Még sehol sem rakták vissza a
környéken a buszvárókat.
3./ Az ingatlana mellett lévő terület gazos, elhanyagolt, mit lehet vele tenni?
Perge Jánosné polgármester : Belterületi részre küldenek felszólítást, a külterületi részre
a Földhivatal illetékes.
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a megjelenést és a
közmeghallgatást 19 órakor berekesztette.

k.m.f.
Perge Jánosné
Polgármester

dr. Prótár Henrietta
körjegyző

