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Ülés helye:

a Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár nagyterme
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Jelen vannak:

Lengyel György polgármester,
Mórocz Lajos,
Pusztai Ádám Sándor
Varga Pál települési képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottként vannak jelen:
dr. Lipták Péter jegyző;
Fekete Zita, kirendeltség-vezető,
Nem tanácskozási joggal állandó meghívottként van jelen:
Radics Vivien jegyzőkönyvvezető
További jelenlévők:
a mellékletben lévő jelenléti ív szerint
Lengyel György polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki
megjelent ezen a közmeghallgatáson, ami eddig nálunk a megszokott falugyűlés volt.
Jegyző Úrral és hivatalvezető Asszonnyal, munkatársakkal úgy gondoltuk, hogy a
közmeghallgatást - aminek megtartása jogszabályi kötelezettség - igyekezzünk úgy
megtartani, hogy legyen látogatottsága is. Ez a fórum alkalmas az eredményességet
segítő bármilyen probléma, lakossági észrevétel megbeszélésre.
Lengyel György polgármester megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőkre tesz javaslatot; választása Mórocz Lajos és Pusztai Ádám
képviselőkre esik, melyet a jelenlevő 4 testületi tag, 4 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadott.
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Javaslatot tesz a megtárgyalandó napirendi pontokra. Aki egyetért a meghívóban
szereplő napirendi pontok elfogadásával, kézfeltartással szavazzon!
A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően, a 4 jelenlevő tag közül 4 igen
szavazattal, egyhangúlag, az alábbiak szerint fogadta el a tárgyalandó napirendi
pontokat:
1./ Tájékoztató a 2015. év gazdálkodásáról és a 2016. év tervezetéről
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

2. / Egyebek

1./ Tájékoztató a 2015. év gazdálkodásáról és a 2016. év tervezetéről
Előterjesztő: Lengyel György polgármester

Lengyel György polgármester: Köszönti az időközben érkezett lakosokat, a hivatal
dolgozóit a közmeghallgatáson.
Lengyel György polgármester megtartja tájékoztatását a mellékletben szereplő
dokumentum alapján.
Lengyel

György

polgármester:

Köszönöm

a

figyelmet,

amennyiben

az

elmondottakkal kapcsolatban nincs kérdés, áttérünk a második napirendi pontra.

2./ Egyebek

Lengyel György polgármester: A napirendi pont keretében kérem a jelenlevőket, hogy
tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat, javaslataikat az elhangzott tájékoztatókkal
kapcsolatban, vagy bármilyen más, a falu ügyeit érintő kérést, kérdést, javaslatot.
Átadom a szót Önöknek. A felmerülő kérdésekre válaszolunk, amennyiben nem tudunk
kielégítő választ adni, akkor 15 napon belül írásban fogunk válaszolni.
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Terjékné Kaposi Andrea, Művelődési Ház igazgató: Szeretném megragadni az
alkalmat és köszönetemet kifejezni Andrékóné Katikának segítségéért, illetve a Radnóti
Miklós Nyugdíjas Klub tagjait is szeretném méltatni a rengeteg közreműködésükért.
Köszönöm!
Zsigovics Imréné, helyi lakos: Először is szeretném megköszönni a veszélyes
hulladékok elszállításának megszervezését, támogattam én is az akciót. Másodsorban
szeretném jelezni, hogy a Művelődési Ház előtti két pad nagyon alacsonyan található,
ez nehezíti a használatbavételét, főleg idősek számára. Szeretném kérni ezeknek a
helyreállítását. Továbbá egyrészt örülök a Petőfi utcai járdaburkolat felújításának,
viszont egyes helyeken veszélyes a kialakítása, mert a kerítés és a járda között lyukak
találhatóak. Erre szeretnék választ kapni, hogy ennek a megoldása egyénileg történik,
vagy a programba még belefér?
Lengyel György polgármester: Bármilyen fejlesztés történik, nem lehet elmondani
valóban, hogy minden szép és jó, így köszönöm az észrevételt, megvizsgáljuk az
említett szakaszokat és a helyreállítást el kell végezni, hogy ne legyen balesetveszélyes
senki számára.
Szemenyei Sándor, helyi lakos: Üdvözlöm a megjelent lakosságot, Polgármester urat,
Jegyző urat, Hivatalvezető-asszonyt és a Képviselő-testületet. Először a költségvetés
kapcsán szeretnék néhány szót szólni. A tavalyi költségvetés a tervezettek szerint
alakult, a 2016-os tervezet valóban sok eltérést mutat a korábbiakhoz képest, amihez
kapcsolódóan Polgármester úr említette is a költségcsökkentés egyes fázisait. Ezt a
gondolatmenetet folytatva, elmondanám, hogy már a korábbi évek testületi ülésein is
napirenden volt a tanyagondnoki szolgálat fenntartásának hatalmas költsége. Először
olyan gépjármű lett vásárolva, ami véleményem szerint nem volt alkalmas a külterületi
teendők ellátására. Azóta több gépjármű is beszerzésre került: VW, Suzuki terepjáró,
pedig úgy gondolom, hogy a Mitsubishi remekül megfelelt az igényeknek, viszont
eladásra került, amit én nem helyeslek. Ne azokat a tanyákat vegyük alapul, amelyek
Pusztaközponton a betonút mellett találhatóak, hanem, amik a Puszta közepén vannak.
Múlt héten Polgármester úrnál jártam megbeszélésen, és elhangzott, hogy, ha a
körülmények olyanok, akkor a katasztrófavédelem segít az esetleges mentésben. Úgy
gondolom, a traktor nem alkalmas beteg ember szállítására, de még plusz egy főt sem
szállíthat.
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Továbbá az önkormányzati lakások bérleti díj emelkedésének pontos összegére lennék
kíváncsi.
Polgármester úr említette az előadás során, hogy a civil szervezetek támogatását is
lecsökkentették, így úgy gondolom, hogy a lakossággal kellene szorosabb kapcsolatot
kiépíteniük, ellensúlyozva ezt a kiesést.
Tavaly az Alpolgármester úr és a képviselők tiszteletdíja is megszavazásra került,
ezeket az összegeket is jó lenne megismerni. Valamint felmerül bennem, hogy mennyire
lehet összeegyeztetni a tanyagondnoki teendőket az alpolgármesteri feladatokkal
munkaidő tekintetében? A törvény szerint el kell fogadni a tiszteletdíjat?
Illetve nehezményezem a közmunkások Erzsébet-utalvány juttatásának megvonását,
mert sokat segített azoknak az embereknek.
Polgármester úrnak már felvetettem, hogy javaslom a mázsálási díj emelését, illetve a
mázsálás szigorítását.
Végül szeretném javasolni a Liget sor járdájának felújítását, mert az állapota
megkívánja.
Ennyiben kívántam szólni, köszönöm a figyelmet!
Lengyel György polgármester: Ami az én kompetenciám, azt igyekszem
megválaszolni. Az önkormányzati lakások bérletéről szóló rendelet nyilvános, a
részletei megismerhetőek, emeltük a díjait. A civilek támogatásával kapcsolatban
nehezményezte a csökkentést Szemenyei úr. El kell mondanom, hogy a költségvetés
tervezésekor minden kiadást részletesen megvizsgáltunk, szem előtt tartva azt, hogy
legalább 25 millió forint tartalékot tudjunk képezni, amit máshogy nem lehet elérni,
minthogy kiadások tekintetében prioritásokat és lehetőségeket vázoltunk fel, ez érintette
a civil szervezetek finanszírozását is, de lehetőségeinkhez mérten segíteni fogjuk őket a
továbbiakban is. Az Erzsébet-utalvány megvonásának ugyanez az oka, viszont meg kell
említenem, hogy ez a juttatás nem jellemző a települések közfoglalkoztatásában
dolgozók részére, ez önként adható és nem kötelező. A nálunk átlagban 25 fő
foglalkoztatott részére is évi 1 800 000 forintos tételt jelent, sok önkormányzat ezt nem
engedheti meg magának, ahogy jelenleg sajnos mi sem, és ez vonatkozik a
közalkalmazottak cafeteria-juttatására is. A közfoglalkoztatásnál az utalvány vagy
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mindenkinek jár, vagy senkinek, így ösztönzőleg sem adható. Nincs eszköz jelenleg a
munkáltató kezében, hogy ösztönözni tudja a közfoglalkoztatottakat, akik kevésbé
aktívak, bomlasztják a közösséget, és jutalmazni, azokat, akik valóban dolgoznak, és
előre viszik a munkát.
A Mázsaházzal kapcsolatban teljesen helytálló és aktuális a javaslat, felülvizsgálat alatt
vannak a díjak és a szabályozás is. A mérleg hitelesítésének költségeit az Önkormányzat
a továbbiakban is vállalja.
A járdákkal kapcsolatban, reményeim szerint a következő években a Liget sori szakasz
is sorra fog kerülni, a felújításokat a legrosszabb állapotban lévőtől kezdjük. Köszönöm
a jelzést ezzel kapcsolatban is.
Varga Pál alpolgármester: A rám vonatkozó kérdéseket szeretném megválaszolni.
Egyetértek Szemenyei Sándor úrral, hogy a Mitsubishi terepjáró valóban megfelelt a
külterület egyes részein lévő terepviszonyoknak, viszont azt is tudni kell, hogy az
autónak rengeteg olyan problémája volt az utóbbi időben, amit se pénzzel, se szervizzel
nem győztünk, ezért még időben el kellett adnunk. Nem volt gazdaságos a fenntartása,
főleg, ha hozzávesszük, hogy valóban nem a pusztaközponti tanyasor megközelítése a
problémás, hanem gyakorlatilag kettő tanyáé a Puszta belső területein. A pályázati
kiírásnál adott gépjárművek közül lehetett választani, a Suzuki Vitara ebből a listából a
legkedvezőbb választás volt. A katasztrófavédelemmel valóban egy jól működő
kapcsolatot sikerült kialakítani, a mentésben is ők működtek közre, nem a traktor.
Az általam végzett tevékenységek összeegyeztethetőségével kapcsolatban, annyit
szeretnék válaszolni, hogy társadalmi megbízatásként vállaltam az alpolgármesteri
tisztséget, amelynek a teendőit munkaidőtől és szabadidőtől függetlenül végzem,
bármikor lehet hozzám fordulni, ahogy az elmúlt időszakban többen is tapasztalták. A
tiszteletdíj szabályai le vannak fektetve, én a minimális összeget kapom. Ha valaki
nincs megelégedve a munkámmal, minden építő jellegű észrevételt szívesen fogadok.
dr. Lipták Péter jegyző: Kiegészíteném annyival, hogy a tiszteletdíjról le lehet
mondani.
Szemenyei Sándor, helyi lakos: Köszönöm, az elmondottakkal 90%-ig értek egyet.
Illetve mi határozza meg, hogy a VW vagy a Suzuki Vitara van használatban?
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Varga Pál alpolgármester: Az időjárási tényezők és a szállítandó személyek létszáma
és egészségi állapota, valamint az elvégendő feladat, pl.: kenyérszállítás.
Lengyel György polgármester: Köszönjük a kérdéseket, annyit kérnék, viszont, hogy
a személyes jellegű kérdéseket a közmeghallgatás után tegyék fel.
Kocsis Péter, Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület elnöke: A
közvilágítás kapcsán, véleményem szerint, a módosításokkal a fényerőssége is romlott
az eddigiekben, ha aktuális lesz ez a kérdés, nagyon oda kell majd figyelnünk. A
támogatással kapcsolatban én is szomorúan vettem tudomásul a csökkentést, de
alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez, új lehetőségeket keresünk, nem fog ez a
rendezvényeink számának és minőségének rovására menni, sőt vannak terveink erre az
évre is.
Zsigovics Imréné, helyi lakos: Sokan ki lettek emelve, még a sort Bodrogi Józseffel
egészíteném ki, akinek és feleségének is a közösségi munkájáért hálásak lehetünk.
Továbbá a szociális támogatások terén, többen részesültek tűzifában nyújtott
támogatásban, viszont, akinek más fűtőrendszere van otthon, Ő hogy juthat
támogatáshoz?
Lengyel György polgármester: Az Oncsa-ház nagy öröm mindannyiunk számára és
valóban méltatandó a Bodrogi házaspár tevékenysége, ahogy az is öröm, hogy
falunkban az elhangzottakon kívül még sok embert fel lehetne sorolni.
Másodsorban a szociális tűzifa lehetősége egy pályázat keretében valósult meg, az a
rászoruló, akinek más fűtőrendszere van, települési támogatás iránti kérelmet nyújthat
be, aminek keretén belül lehetőség van a szolgáltatóhoz történő utalással hozzájárulni a
költségek mérsékléséhez.
Van-e valakinek egyéb kérdése, javaslata, észrevétele? Amennyiben nincs, tisztelettel
megköszönöm, hogy eljöttek, meghallgattak bennünket, aktívan részt vettek. A
közmeghallgatást 19,30 órakor bezárom. További eredményes évet kívánok
mindenkinek.
K.m.f.
Lengyel György
polgármester

dr. Lipták Péter
jegyző
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Jegyzőkönyv-hitelesítők:
Mórocz Lajos
képviselő

Pusztai Ádám
képviselő
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