TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8272 Tagyon, Petőfi u. 10.
Szám: TA/158-2/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tagyon Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. június 13-án 17.00
órakor megtartott közmeghallgatásáról

Az ülés helye: Faluház
(Tagyon, Petőfi u 10.)
Jelen vannak: Steierlein István
Gombos Dezső
Gyarmati Kornél
Kránicz Sándor
Molnár Zoltánné

polgármester
alpolgármester
képviselők

Tanácskozási joggal megjelent:
Horváthné Simon Marianna, Tagyoni Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, jegyzőkönyvvezető
lakosság
Steierlein István polgármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület 5 fő jelenlétével határozatképes, a közmeghallgatást megnyitja.
Javasolja, hogy a mai közmeghallgatáson a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek
megtárgyalásra.
A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja.
NAPIREND
1. Polgármesteri beszámoló
2. Vegyes ügyek
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Polgármesteri beszámoló
Steierlein István polgármester: A beszámolóját a környezeti állapotról szóló tájékoztatással
kezdi, bár az elmúlt évek beszámolóihoz képest sok újat nem tud mondani, érdemi változás
nem történt a környezet állapotában. A belterületen a kommunális és a szelektív hulladék
kezelése, a falu tisztántartása a közterületek, köztemető ápolása, gondozása és fűnyírása is az
elmúlt évekhez hasonlóan elfogadható volt, az állapot fenntartását 2 fő közterületi gondozó
foglalkoztatásával és a falugondnok bevonásával végezték el.
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Szakítottak a hagyományokkal a közterületek virágosításánál, és az egynyári virágokat évelő
virágokkal váltották ki. A két kőkeresztnél rózsát, a téren és buszmegállónál levendulát
ültettek és a hagyományos muskátlik is megmaradtak. Megköszöni az asszonyok segítségét az
ültetésben és a nyári időszakban a virágok gondozásában.
A hulladék kezelése a belterületen a kukás rendszer működésével és a szelektív
hulladékgyűjtés lehetőségével megoldott. A külterületi ingatlantulajdonosok a szelektív és
kommunális hulladékot Szentantalfán helyezhették el a Hulladékkezelő által kiadott
zsákokban, térítés ellenében. Az évi egy alkalommal meghirdetett lomtalanítás az elmúlt
évben is megszervezésre került, mely lehetőséggel a helyi lakosok és külterületi
ingatlantulajdonosok is igényük szerint élhettek. Ez egészen az elszállítás előtti estéig
problémamentes volt, akkor szembesültek azzal, hogy idegenek rengeteg nem idevaló
szemetet pakoltak le, amit aztán önkormányzati pénzen kellett elszállíttatni.
A környezetünk általános állapotának elemzésekor a légszennyezettségről is kell, hogy
említést tegyen, de az elmúlt évek közmeghallgatásán elhangzottakat most is csak
megerősíteni tudja. A településre jellemző északi szélirányból ipari és mezőgazdasági
tevékenység minimális mértékben van, ennek köszönhetően említésre méltó
légszennyezettséggel nem kell számolni. Állattenyésztési telep és a szőlőhegy meghatározó
része a település déli, dél-nyugati felén található, mely irányból kevesebb a légmozgás.
A folyékony hulladék kezelése a település meghatározó részén az egyedi szennyvíz tisztító
berendezések telepítésével megoldott. A berendezések hatékonysága és működése
megosztja a lakosságot, hiszen vannak negatív tapasztalataik az elmúlt négy évből. Egy év van
hátra a garanciális időszakból, a megbízott mérnök és karbantartó segítségével felül fogják
vizsgálni a telepített berendezések műszaki állapotát, és a garanciális időszak alatt a
kivitelezővel a nem rendeltetésszerűen működő gépeket, szikkasztó berendezéseket ki fogják
javíttatni.
Ismerteti a képviselőtestület 2017. évi tevékenységét:
A testület együttes ülésen 4 alkalommal vett részt, melyeken a feladata a Zánkai Közös
Önkormányzati Hivatal és a Szentantalfai kirendeltség működési feltételeinek biztosítása. A
helyi feladatok ellátásának érdekében a képviselő-testület hivatalosan 11 alkalommal
ülésezett, melyből 2 esetben zárt ülést rendelt el. Az év folyamán a kötelezően előírt
közmeghallgatását június hónapban megtartotta.
A képviselő-testület az Önkormányzat rendeleteit folyamatosan felülvizsgálta és módosította,
2017. évben 12 rendeletet alkotott, és az év folyamán 54 határozatot hozott.
Az Önkormányzat a kötelezően előírt feladatait maradéktalanul teljesítette és a szociális
lehetőségeit kihasználva anyagi támogatásban részesítette a településen élő családokat,
gyerekeket és nyugdíjasokat.
Képviselő-társai a helyi és az együttes üléseken is rendszeresen részt vettek és segítőkész
hozzáállást tanúsítottak az önkormányzati és a közös fenntartású intézmények feladatainak
végrehajtásában és megoldásában. Köszöni nekik az elmúlt évben végzett munkájukat és
egyben a polgármesteri munkája elvégzéséhez nyújtott támogatásukat.
Szintén köszön aljegyző asszony és a hivatal minden munkatársának a kitartó és
lelkiismeretes munkát, hiszen az önkormányzati feladatok ellátása évről évre mind nagyobb
kihívás elé állítja a hivatal minden dolgozóját a megnövekvő elvárások megfelelése
érdekében.
Az elhangzott tájékoztató után rátér az önkormányzat 2017. évi költségvetésének
végrehajtására, mérlegére:
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A képviselőtestület az előző év folyamán végrehajtott módosításokat figyelembe véve a
tényszámok alapján a 2017. évi zárszámadást 33.650.367 Ft bevétellel és 23.174.204 Ft
kiadás mellett, 10.476.163 Ft záró pénzmaradvánnyal fogadta el. Ebből a
szennyvízberendezések biztosítéka több, mint 1 millió Ft és van benne támogatási előleg is,
így a tényleges tartalék 8.835.116 Ft.
A bevételi források a következők voltak:
- Nyitó pénzkészlet: 7.153e Ft
- Általános működési támogatás: 12.643e Ft
- Kiegészítő támogatás: 1.438e Ft
- Szociális támogatás: 3.405e Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása: 1.760e Ft
- Adók: 3.326e Ft
- Kulturális feladatok ellátására: 1.200e Ft
- Belügyminisztériumi pályázat fűnyíró gépre: 750e Ft
- Államháztartáson belüli megelőlegezések: 1.366e Ft
- Egyéb bevételek: 609e Ft
Ez összesen: 33.650e Ft, melyből az alábbi kiadásokat teljesítették, melyeket nem részletezne
tételesen, ha bárkinek kérdése van a költséghelyenkénti felhasználásáról, azt a vegyes ügyek
keretében tegye fel és azokra is szívesen válaszol. A főbb kiadásokat ismerteti:
Az önkormányzati jogalkotó és igazgatási tevékenységére 8.541e Ft-ot használtak fel. Ez
magában foglalja a tiszteletdíjakat és járulékait, a hivatalok támogatását, a bankköltségeket,
az informatikai és tárgyi eszközök beszerzését, a faluház tetőterének klíma berendezését
(590e Ft), a mosogató gép vásárlását (100e Ft) és a Települési Arculati kézikönyv
elkészíttetését (998e Ft).
A közutak fenntartására, a külterületi árkok tisztítására és a külterületi utak felület javítása
557e Ft-ot költöttek.
Szennyvíz gyűjtésére, tisztítására 175e Ft-ot fordítottak.
Községgazdálkodásra, tehát a zöld területek kezelésére 3.434e Ft-ot használtak fel. Ebben
benne van a fűnyírás, a virágosítás, parkgondozás, üzemanyag és kenőanyag, a szabadidő
parkban a kültéri fellépő kialakítása (324e Ft) és 3 db esőbeálló építése (2.196e Ft).
A köztemető fenntartására 1.168e Ft-ot költöttek. Ez a víz és áramdíjat, a szemét elszállítását,
a hulladékgyűjtő konténer ürítését és a ravatalozó külső-belső felújítását, vizes blokk
kialakítását (879 e. Ft) foglalja magában.
A közvilágítás áramdíja 194e Ft-ba került.
1.277e Ft-ot utaltak orvosi ellátásra, az óvoda támogatására és szociális ellátásokra.
A gyermekek, nyugdíjasok támogatása 407e Ft-ba kerültek.
Közfoglalkoztatásra 1.626e F-ot, közművelődésre és a könyvtár működtetésére 1.425e Ft-ot
fordítottak.
A civil és sportszervezetek támogatására 310e Ft-ot utaltak.
A falugondnoki szolgálat 2.761e Ft-ba került.
A kiadások összesen 23.174.204 Ft-ot tettek ki.
A 2017-es évben a kötelező feladatok ellátásán és szociális juttatásokon túl jelentős
beruházást és fejlesztést tudtak elérni, hisz az éves kiadások 23 %-át, 5.435.627 Ft-ot
fordítottak a település vagyonának megóvására és fejlesztésre.
Ezek után rátér a 2018 évre tervezett költségvetés ismertetésére:
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A képviselő-testület a 2018. évi költségvetést 33.371e Ft bevétellel és ugyan ennyi kiadással
fogadta el.
A tervezett bevételek:
- Normatív általános támogatás: 12.104e Ft
- Szociális feladatokra, falugondnoki szolgálat támogatására: 3.889e Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása: 2.000e Ft
- Adók (súlyadó, építményadó): 2.815e Ft
- Bérleti díjak: 30e Ft
- Előző évi pénzmaradvány: 10.476e Ft
- Kulturális feladatok támogatása: 1.800e Ft
- Egyéb bevételek: 257e Ft
Ez összesen: 33.371e Ft
A várható kiadások költséghelyenként:
Közutak üzemeltetése: 2.414e Ft
- külterületi utak javítása – árkok tisztítása
- leendő telkekhez való út murvázása (pályázati lehetőség hiányában)
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése: 1.497e Ft
- Fejlesztési céltartalék: 1.018e Ft (biztosíték)
- Szennyvíz Társulás támogatása
Egyéb hulladék vegyes gyűjtése, szállítása: 191e Ft
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége: 8.297e Ft
- Tiszteletdíjakra és járulékokra
- Közös hivatal támogatására
- Igazgatási tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra
- Rendezvények támogatása
Civil szervezetek működési támogatása: 330e Ft
Közvilágítás: 254e Ft
Községgazdálkodás: 6.648e Ft
- A település és közparkok gondozása
- Hajtó és kenőanyagra, karbantartási és egyéb anyagokra, eszközökre
- Bankköltségre, dologi kiadásokra
- Tartalék: 4.417 Ft
Orvosi ellátás támogatása: 427e Ft
Óvodai nevelés: 440e Ft
Rendszeres szociális támogatás: 340e Ft
- Szociális étkezés, gyermekvédelmi támogatás, téli tüzelő támogatás
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Egyéb pénzbeli szociális támogatás: 450e Ft
- normatív települési támogatás (gyermekek, nyugdíjasok)
Falugondnoki szolgálat: 5.986e Ft
Itt mondja el, hogy a tartalékban egy kisbusz vásárlására elkülönítettek 2.500e Ft-ot, de mivel
ígéretet kaptak új busz beszerzésére, ez csak akkor kerül felhasználásra, ha mégsem kapnak
támogatást.
Közfoglalkoztatás: 2.290e Ft
Közművelődés, könyvtár működtetése: 2.650e Ft
- Könyvek, folyóiratok beszerzése
- Könyvtáros megbízási díja
- Karbantartás, gáz és áramdíj
- Közéleti klub támogatása, könyvtári előadások, rendezvények költségei
Köztemető fenntartása: 445e Ft
Összesen a tervezett kiadás: 33.371e Ft
Köszöni, hogy meghallgatták, kéri, hogy mondják el véleményüket, tegyék meg közérdekű
javaslataikat.
A vegyes ügyekben kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Hozzászólás nem lévén Steierlein István polgármester megköszöni a közmeghallgatáson való
részvételt, majd a közmeghallgatást 17.45 órakor bezárja.
K.m.f.
Steierlein István
polgármester

Lukács Ágnes
jegyző
Jegyzőkönyv készítéséért felelős:
dr. Rozgonyi Viktória
aljegyző
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