Jegyzőkönyv
Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. november
21-én közmeghallgatás keretében megtartott ülésén.
A Képviselőtestületi ülés helye: Művelődési Ház (Ásotthalom, Béke u. 28.)
Jelen van: Petró Ferenc polgármester, Fackelmann István alpolgármester és 10 fő
képviselő: Babarczi Antal, Dobák Sándor, Farkas Mátyás, Kiss
Sándor, Kószó Tamás, Polner Frigyesné, Pőcze Levente, Rózsa József,
Dr. Sümegi Sándor és Tóth István
Tanácskozási joggal jelen van: Gárgyán István helyettesítő jegyző, Dr. Karsai
Éva titkársági osztályvezető, Pipicz Anita gazd.osztályvezető,Kása
Gabriella Gond.Központ vezető, Kovács-Tanács Istvánné Műv.Ház és
Könyvtár igazgató, Németh Attila Ásott-Telszo Kht. ügyvezetője,
Túrú Tibor TVMB tag, Németh Attiláné OMEB tag és a lakosság
részéről 46 fő
Jegyzőkönyv-vezető: Kószóné Kószó Aranka általános igazgatási ügyintéző

Petró Ferenc polgármester köszönti a jelenlévőket és megnyitja a Képviselőtestület közmeghallgatás keretében tartandó ülését. Megállapítja, hogy a
polgármester és 11 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes.
A kiadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelt (1.sz.) meghívóban foglaltak alapján,
az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
Az ülés napirendje:
1.) A Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
2.) Tájékoztató az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
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3.)Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított
intézmények és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztés.)
4.) Bejelentések
Petró Ferenc polgármester a jegyzőkönyvek hitelesítésére Babarczi Antal és Polner
Frigyesné képviselőket javasolja megválasztani.
A közmeghallgatás napirendjére, valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére
tett javaslatát szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület Petró Ferenc polgármester javaslatát 12 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
159/2007.(XI.21.)KT.határozat
Tárgy: A Képviselő-testület 2007. november 21-i közmeghallgatás keretében
tartandó ülés napirendjének megállapítása, a jegyzőkönyv-hitelesítők
megválasztása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Petró Ferenc
polgármester tárgyi indítványával és az alábbiak szerint dönt:
I. A Képviselő-testület 2007. november 21-én 17 órakor közmeghallgatást tart,
melynek napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
1.) A Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása

Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)
2.) Tájékoztató az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés.)

3

3.) Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított
intézmények és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztés.)
4.) Bejelentések
II. A Képviselő-testület a 2007. november 21-i közmeghallgatásról készült
jegyzőkönyv hitelesítésére Babarczi Antal és Polner Frigyesné képviselőket
megválasztja.
A határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző, általa az osztályvezető
3.) Irattár
I. Napirendi pont
A Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásának
véleményezése
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.)
Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a napirend anyagát írásban
megkapták a képviselők és bizottsági tagok, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság a
közmeghallgatás előtt megtartott ülésén azt megvitatta és véleményezte. Az
önkormányzati választást követően, a Képviselő-testületnek meghatározott időn
belül el kell készíteni a gazdasági és munkaprogramját. Ez februárban meg is
történt azzal, hogy a végrehajtás vonatkozásában az időbeosztást szeptemberben
fogadta el a Testület.
A jelenlévőkkel ismerteti a napirend kiadott írásos anyagát, mellyel kapcsolatban
várja a kérdéseket, véleményeket.
Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007.
november 21-én megtartott ülésén megtárgyalta a Gazdasági és Munkaprogram
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására vonatkozó előterjesztést, mellyel
egyetért és javasolja, hogy azt a Képviselő-testület vitassa meg és fogadja el.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, Petró Ferenc
polgármester a Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztatót
szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület egyetért az előterjesztéssel és 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
160/2007.(XI.21.)KT.határozat
Tárgy:

A Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló tájékoztató
elfogadása
Határozat

Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület a Gazdasági és Munkaprogram végrehajtásáról szóló
tájékoztatót e l f o g a d j a .
Határidő: 2007. november 21.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző, általa az osztályvezetők
3.) Irattár
II. Napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról
Előadó: Petró Ferenc polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.)
Petró Ferenc polgármester: A jelenlévőkkel ismerteti a napirend írásban kiadott
anyagát.
Kéri, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el véleményüket, várja
kérdéseiket.

5

Polner Frigyesné PTB elnök: A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2007.
november 21-én megtartott ülésén megtárgyalta az önkormányzati vagyon
helyzetének alakulásáról szóló tájékoztatót, mellyel egyetért és javasolja, hogy azt
a Képviselő-testület vitassa meg és fogadja el.
A továbbiakban elmondja, hogy a tájékoztatóból jól látható az Önkormányzat
utóbbi években történt vagyongyarapodása. Ebben jelentős mértékben
közrejátszott a kül- és belterületi utak kiépítése, a jelentős pályázati támogatások,
melyek között szerepel olyan nagy beruházás is, mint a szennyvíz-csatornahálózat
megépítése. A pályázatok mögött igen nagy munka volt, hogy ilyen jelentős
mértékű vagyongyarapodásra tettek szert, még akkor is, ha némi önerőt is kellett
biztosítani. A volt tsz. utak az Önkormányzathoz kerültek, mely a
vagyongyarapodás szempontjából ugyan jó, de az utak karbantartása, kezelése igen
nagy kiadást is jelent. Az Önkormányzat gazdálkodását vizsgálva, a
hitelállományban jelentős csökkenés tapasztalható a 2007. január 1-én kimutatott
hitelállományhoz képest. Mindez a takarékos gazdálkodásnak köszönhető, hogy a
törlesztéseket ilyen mértékben tudták teljesíteni. Ennek ellenére a következő
időszakban még szorosabb és még takarékosabb gazdálkodásra lesz szükség, mert
már látható, hogy a normatív támogatások egyre csak csökkennek, az ellátandó
önkormányzati feladatok, pedig egyre növekednek. A Pénzügyi és Tulajdonosi
Bizottság és a Képviselő-testület ebben a takarékos gazdálkodásban igyekszik a
jövőben segíteni.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, több hozzászólás nem volt, Petró Ferenc
polgármester az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról szóló tájékoztatót
szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület egyetért az előterjesztéssel és 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
161/2007.(XI.21.)KT.határozat
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról
szóló tájékoztatót e l f o g a d j a .
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Határidő: 2007. november 21.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző, általa az osztályvezetők
3.) Irattár

III. Napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének és
ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított
intézmények és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyása
Előadó: Gárgyán István helyettesítő jegyző
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4-5. sz. melléklete.)

Gárgyán István helyettesítő jegyző: Köszönti a jelenlévőket és elmondja, hogy az
Ötv. a Képviselő-testület hatáskörébe utalja, hogy meghatározza a Polgármesteri
Hivatal dolgozói létszámát, belső szervezeti felépítését, munkarendjét és
ügyfélfogadási rendjét.
Ennek megfelelően ismerteti az írásban kiadott napirendi anyagot.
Továbbá tájékoztatásként elmondja, hogy az előterjesztésben javasolt módosítás a
megnövekvő feladatok ellátása és a határidők betartása érdekében szükséges.
Fontos tudni, hogy a köztisztviselő a hivatal hatáskörében érdemi ügyintézést
végez, felhatalmazással kiadmányozási joga is lehet. Az ügykezelő hatáskörében
alacsonyabb szintű kategória, az ügyintézői munkákhoz kapcsolódó ügyviteli
feladatokat látja el. A Fundamenta szerződésekkel kapcsolatos feladatok egyre
növekednek, mely nagyobb hatáskört és felelősségteljesebb munkát igényel.
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta és egyetértett a javaslattal.
Kéri a jelenlévőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondják el
véleményüket, illetve a képviselők fogadják el az előterjesztett javaslatot.
Petró Ferenc polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy törvény szerint nincs
megállapítva a polgármesteri hivatalok dolgozói létszáma. Az ellátandó feladatok
arányában a képviselő-testület tudja szabályozni, hogy hány fővel működhet a
hivatal. Ásotthalom tekintetében a Közigazgatási Hivatal ajánlása 21-25 fő, ezzel
szemben a módosítást követően 16 fő lenne a Hivatal köztisztviselői létszáma.
Nem létszámnövekedésről lenne szó, csupán az ügykezelő státusz - jelenleg is
betöltött - átminősítése köztisztviselői státusszá, a létszám változatlan maradna.
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Javasolja az előterjesztés elfogadását.
Pőcze Levente ÜB elnök: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és
Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének,
egyetértett
a
munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által
alapított intézmények és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyására
vonatkozó előterjesztéssel, alkalmasnak tartja, hogy azt a Képviselő-testület is
megvitassa és elfogadja.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, Petró Ferenc
polgármester a Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének,
munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által
alapított intézmények és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyására
vonatkozó előterjesztést szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület egyetért az előterjesztéssel és 12 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
162/2007.(XI.21.)KT.határozat
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítésének, munkarendjének
és ügyfélfogadási rendjének, valamint az önkormányzat által alapított
intézmények és gazdasági társaságok felsorolásának jóváhagyása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot
hozza:
1.) A Képviselő-testület 2008. január 01. napjától v i s s z a v o n j a 68/2007.
(V.22.) KT határozatát és egyidejűleg j ó v á h a g y j a – a határozat melléklete
szerint – a Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti felépítését, munkarendjét
és ügyfélfogadási rendjét, valamint az önkormányzat által alapított intézmények
és gazdasági társaságok felsorolását, mely a Képviselő-testület Szervezetei és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet 7 . s z á m ú f ü g g e l é k é t k é p e z i .
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt a szükséges további intézkedések
megtételével.
Határidő: 2008. január 01.
Felelős: Gárgyán István helyettesítő jegyző
Határozatról értesül:

8

1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Gárgyán István helyettesítő jegyző, általa az osztályvezetők
3.) Irattár
(A határozat melléklete - előterjesztés szerint - a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.)

IV. Napirendi pont
Bejelentések
Petró Ferenc polgármester: Elmondja, hogy e napirend keretében néhány
közérdekű, aktuális tájékoztatás szeretne adni a lakosságnak. Ezt követően várja a
jelenlévők kérdéseit, hozzászólásait.
Elsősorban az Önkormányzat jövő évi költségvetésének várható alakulásáról kíván
rövid tájékoztatást adni. Az önkormányzatok helyzete 2008-ban sokkal rosszabb
lesz, mint 2007-ben, bár a kormányzat éppen az ellenkezőjét hangoztatja. A hírek
ellenére az önkormányzatok helyzetében sajnos javulás a jövő évben sem várható.
A jövő évben 258 millió forint normatív támogatást fognak kapni az idei 288
millió forint helyett. Az Önkormányzatnak a 30 millió forinttal kevesebb
normatíva igen komoly gondot fog okozni. Újabb adókat már nem tudnak kivetni,
mert a lakosság nem tudná megfizetni, főként az idős nyugdíjasok fizetőképessége
nagyon gyenge, tovább már nem terhelhetők, a megélhetésüket veszélyeztetnék.
Szerencsére ebben az évben az Önkormányzat iparűzési adóbevétele a tavalyi 21
millió forint helyett, el fogja érni a 30 millió forintot. A többi településhez
viszonyítva ez az összeg nagyon csekély, mert nem csak a vállalkozók, hanem az
őstermelők iparűzési adója is itt szerepel. Még a kisebb településeknek is több az
iparűzési adóbevétele, mint Ásotthalomnak. A területalapú kiegyenlítést szolgáló
támogatások szempontjából azonban az
iparűzési adóerő-képesség
megnövekedése végett, a plusz bevétel összegével csökkenteni fogják a
támogatást. Így már közel 40 millió forint összegű hiánnyal kell számolni.
A jövő évi költségvetési koncepció főbb sarokszámai:
Az Önkormányzatnak az Általános Iskola és Óvoda finanszírozására biztosított
központi normatívát 70 millió forinttal kell majd kiegészíteni. A Gondozási
Központ szakfeladatait ebben az évben 10 millió forinttal kellett támogatni, jövő
évben már 26 millió forintot kell az Önkormányzatnak biztosítani. A normatív
támogatások ilyen nagymértékben lecsökkennek, sőt olyan kormányzati
intézkedések várhatók, hogy egyes szociális támogatási formát meg kell szüntetni.
A bentlakásos intézményeknél tervezik az ágyszámok csökkentését is. A központi
intézkedések szerint a szociális ellátást is piaci alapokra kívánják helyezni.
A Művelődési Ház és Könyvtár a feladatai ellátására, valamint a Hivatal az egyéb
feladatok ellátására, jövő évben is ugyan azt az összeget fogja kapni, mint az idén.
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Várható, hogy a jövő évben lehetőség nyílik a külterületi úthálózat bővítésére,
egészségügyi központ megépítésére, a kerékpárút megépítésére, valamint az
iskola-óvoda udvar bővítésére. Ezek a fejlesztések szerepelnek a jövő évi
fejlesztési célok között, melyre saját forrást is beállítottak 40 millió forint
összegben. A központi költségvetésből éppen ilyen összeggel fognak kevesebb
támogatást kapni.
Az Önkormányzat forráshiánya ebben az évben 68 millió forint volt, jövőre 76
millió forintot terveznek. A bevételi 40 millió forint összegű forráshiányt
figyelembe véve, a 76 milliós hiány tartható lesz abban az esetben, ha az energia
árak nem szabadulnak el. Sajnos, ha mégis bekövetkezne a sokat hangoztatott 3040 %-os energia-áremelés, akkor az a kiadások közel 10 millió forint összegű
növekedését eredményezheti.
A szennyvíz-csatorna lakossági hozzájárulás megfizetésére kötött Fundamenta
szerződések várhatóan a jövő évben le fognak járni. Az Önkormányzat számlájára
eddig 80 millió forint érkezett a Fundamenta átutalásai során. Több lakos abba
hagyta a rendszeres havi részletek fizetését, és így a számláján a szerződés
lejáratakor nem lesz annyi pénz, hogy abból a 120 e Ft összegű hozzájárulás
megfizetése biztosított lenne. Az Önkormányzat ezeknél a lakosoknál januárfebruár hónapban megkezdi a hátralékok behajtását. Az érintett lakos
egyösszegben befizetheti a hátralékos összeget, vagy annak megfelelő értékben a
tulajdonában lévő ingatlant fogják terhelni.
Problémák vannak a szemétszállítással is, ill. aggasztó a lakosság szolgáltatási díj
hátraléka. A belterületi lakosok még elfogadhatóan teljesítik a szolgáltatási díj
befizetését, itt 900 e Ft a tartozás összege. Azonban a külterületen 4 millió forint a
szolgáltatási díj tartozás. Tovább növeli a tartozást a 2006. évi 3 millió forint
hátralék. Tehát a lakosság összesen 8 millió forint szemétszállítási díjjal tartozik a
Környezetgazdálkodási Kht.-nak. Biztos benne, hogy a szolgáltatási díj
befizetésének elmaradása többnyire a fegyelmezetlenség, a hanyagság miatt van. A
Környezetgazdálkodási Kht.-nak az ide vonatkozó törvény alapján a költségeit
érvényesítenie kell. Ha Ásotthalmon a lakosság nem rendezi a szolgáltatási díj
hátralékát, akkor a jövő évtől 37 %-os díjemeléssel terhelik a lakosságot. Mindez
azt jelentené, hogy a rendszeresen, határidőre fizető lakosoknak kellene megfizetni
a hanyag, nem fizető lakosok hátralékát. A mai napon tárgyalásokat folytatott a
Környezetgazdálkodási Kht.-val és abban maradtak, hogy a közmeghallgatáson, a
helyi újságban, szórólapokon minden hátralékos figyelmét felhívják a tartozásuk
rendezésére. Ezt követően csak az a lehetőség marad, hogy a tartozásokat adók
módjára behajtsák, mivel ez kötelező közszolgáltatás és ki kell fizetni minden
lakosnak a szolgáltatási díjat. Az Önkormányzat a tartozások összegének
megfizetését nem tudja felvállalni, a Képviselő-testület a szolgáltatási díj
emelésénél csak a minimális – 8 % körüli – inflációt tudja figyelembe venni, és a
jövő évre vonatkozóan így tudja a szolgáltatási díjat megállapítani.
Kéri a szemétszállítási díjat nem fizető lakosokat, hogy tartozásukat mielőbb
rendezzék, legalább méltányossági vagy részletfizetés iránti kérelmet nyújtsanak
be.
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Egy hónapja az Ásott-Telszo Kht. ügyvezetőjével közösen kiadtak egy felhívást,
hogy a földtulajdonosok, ha akarják a földjük melletti útszakaszt tisztítsák ki a
közlekedés miatt. A megadott határidő lejárta után a megmaradt útszakaszok
tisztítását kiadják azoknak a lakosoknak, akik azt elvégzik és tüzelőhöz
szeretnének jutni. Mindez a földtulajdonosokkal történő későbbi viták elkerülése
végett van.
Lakossági igény merült fel, hogy Kissor irányában a délelőtti órákban legyen
buszjárat. A Volán december 1-től kezdődően 10 órakor indít egy járatot Kissor
felé. Kérés volt az is, hogy a Fatima házhoz is menjen be a busz, melynek
ugyancsak eleget tesz a Volán. Továbbá igény merült fel a gyerekek szállítása
végett a Szikelt úti megállóhoz is indítsanak járatot délután. Ez is megtörtént, a
Volán felvállalta, hogy délután 4 órakor az iskolától – nem a központi
buszvárótól – indítja járatát.
A karácsony közeledtével jótékonysági akciót indítanak. Kéri a lakosságot, hogy
aki ruhával, élelmiszerrel, pénzzel támogatni tudja a rászoruló családokat, az
beviheti valamelyik intézménybe (Gondozási Központba, Művelődési Házba,
Iskolába). Az Önkormányzat is rendelkezésre bocsátja azt az összeget, mellyel a
legrászorultabbakat szándékozik támogatni. Természetesen az elbírálásban az
egyik bizottság is részt fog venni, hogy a támogatások a megfelelő helyre
kerüljenek.
A kissori lakosság részéről merült fel az az igény, hogy legalább heti egy
alkalommal valahol össze tudjanak jönni, mindennapi problémáik megbeszélése
végett. Az előkészületeket megkezdték, hogy találjanak olyan helyiséget, ahol
némi bérleti díj ellenében biztosítani tudják ezt a lehetőséget.
Ennyiben kívánta a lakosságot tájékoztatni, átadja a szót a képviselőknek, ill. a
lakosságnak.
Farkas Mátyás képviselő: Több betegtársa nevében mondja el, hogy csúcsidőben
az orvosi rendelő várótermében a levegő igen elhasznált. Az új Egészség Központ
elkészültéig valamilyen megoldást kellene találni a váróterem levegőjének
cseréjére, mert még a kevésbé betegek is jobban megbetegszenek.
Örömmel hallotta, hogy a földutak tisztítása érdekében intézkedés történt, mert
korábban sok konfliktus volt a földtulajdonosokkal. Sajnos vannak olyanok, akik
az út menti fák nagyját kivágják, a rőzsét és szemetet ott hagyják az útban. Kéri a
képviselőket és a lakosságot, ha ilyet észlelnek, akkor tegyenek bejelentést, mert
ez az intézkedés az utak tisztítását szolgálja.
Petró Ferenc polgármester: Válaszában elmondja, hogy az Egészség Központ
létesítésére vonatkozó pályázat előkészítését megkezdték, melynek benyújtási
határideje 2008. március 31. Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő úrtól minden
támogatást megkapnak, hogy a település jogosult legyen a pályázat benyújtására.
Az elbírálás időtartamát még nem ismeri, de addig is megvizsgálják, hogy a
váróterembe esetleg egy ventilátor beszerelhető lenne-e.
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A fakivágással kapcsolatban elmondja, hogy a jegyző szabálysértési eljárást tud
indítani az említett módon úttisztítást végzők ellen, ha ismerik a személyt, vagy a
gépjármű forgalmi rendszámát bejelentik, jogszabály erre lehetőséget biztosít.
Ezért fontos, hogy a feljelentés megtörténjen, csak így tudnak intézkedni.
Dobák Sándor tanácsnok:
Elhangzott a szennyvíz-csatorna lakossági
hozzájárulások megfizetése kapcsán, hogy a Fundamenta szerződések hamarosan
lejárnak, és vannak, akik elmulasztották a részleteket fizetni, tartozásuk van.
Kiegészítésként még elmondja, hogy aki bármennyi összeget is befizetett, az nem
vesz el, az Önkormányzat számlájára fog jönni. A lakosnak a 120 e Ft-ból hiányzó
összeget kell befizetnie. Sajnos a hátralékosok esetében a 30%-os állami támogatás
nem jár, mert a szerződés feltételeit nem teljesítették. Így összesen nem 96 e
forintot kell fizetniük, hanem 120 e Ft-ot.
Túrú Tibor TMVB tag: A külterületi lakosok nagyon nehéz helyzetben vannak a
külterületi utak fejlesztése szempontjából. A kissoriak arra gondoltak, hogy egy
non-profit civil szervezetet hoznának létre, amely nagymértékben segítené az
Önkormányzat munkáját. A közös pályázatok eredményesebbek lehetnének. Ehhez
kéri a Polgármester úr és a Képviselő-testület támogatását.
Petró Ferenc polgármester: Korábban már beszéltek erről a civil szervezetről, a
közmeghallgatás után megalakulhat az egyesület, és a bejegyeztetéssel létrejöhet.
A külterületi utak karbantartásával kapcsolatban még elmondja, hogy az
Önkormányzat anyagi lehetőségei ugyan korlátozottak, de igyekeznek a lakossági
igényeket kielégíteni. Ha a Hivatalhoz, vagy a Kht.-hoz bejelentés érkezik, akkor a
lehetőségek szerint rendbe teszik a kért utat. A téli, csapadékos időszakban
azonban rendkívül nehéz az útjavítás, ezért az időjárásnak megfelelően tudják csak
végezni.
A Kht. ügyvezetője megszervezte a hó ügyeletet, a hó eltakarítást elsősorban a
Kht. végzi, de kritikus esetekre Gátsoron és Kissoron is van olyan személy, aki a
bejelentésre járhatóvá tudja tenni az utakat.
Pőcze Levente képviselő: Az utóbbi időben tapasztalhatta a lakosság is, hogy a
zöldhatáron igen megnőtt az illegális határátlépések száma. Példaként említi, hogy
voltak olyan határátlépők, akik az egyik tanyáról élelmiszert loptak, ezt követően
világos nappal sárosan, idegenként végig sétáltak a falun és ez senkinek nem tűnt
fel, nem tett senki bejelentést. A polgárőrök és rendvédelmi szervek is arra a
következtetésre jutottak, hogy a lakosság rendkívül közömbös e tekintetben. Kéri a
lakosságot, hogy saját és embertársaik érdekében, védelmében jelentsék, ha
szokatlan dolgokat, idegeneket észlelnek a faluban.
Az úttisztításokat, falopásokat illetően elmondja, hogy a karácsony közeledtével
még szigorúbb ellenőrzések lesznek. A polgárőrség a rendőrséggel együtt a
lakosság tulajdonát, vagyonát, érdekeit szeretné védeni, szolgálni, de ennek
érdekében a lakosságnak is együtt kell működni.
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Több bejelentés, kérdés, nem volt, Petró Ferenc polgármester a közmeghallgatás
30

keretében megtartott ülést 18

órakor berekeszti.
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