JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányz.ata Képviselő-testület.ének 2019. szeptember 20.
napján 18,00 órakor a Róna József Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében megtartott

közmeghallgatásról.

Jelen vannak: Szili Miklós polgármester, Farkasné Szoboszlai Aranka alpolgármester,
Kerecsényi Zsuzsanna, Dr. Szendrei Attiláné

képviselők

Dr. Koncz László jegyző
Szili Miklós polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent
lovasberényi lakosokat. Megállapítja, hogy a

képviselő-testület

képviselőket

4

fővel

és az

érdeklődő

határozatképes, f gy a

közmeghallgatás megtartásának nincs akadálya.
Jegyzőkönyvvezetőnek

javasolja Dr. Koncz László

jegyzőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek

Kerecsényi Zsuzsanna képviselőt, majd szavazásra teszi fel.

A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
99/2019. (IX. 20.) számú

HATÁROZATA
Jegyzőkönyvvezető

és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról

Lovasberény Község önkormányz.ata
vezetőnek
képviselőt

Felelős:

Dr. Koncz László
választja meg.

azonnal

közmeghallgatás

jegyzőt. jegyzőkönyv hitelesítőnek

Szili Miklós polgármester

Határidő:

Képviselő-testülete

jegyzőkönyv

Kerecsényi Zsuzsanna
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Szili Miklós polgármester: Ismerteti a napirendi pontotokat, majd szavazásra teszi fel, aki
az ismertetett napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
100/2019.(IX. 20.) számú

HATÁROZATA
közmeghallgatás ülés napirendjéről

Lovasberény

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

2019.

szeptember

20-ai

közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Polgármesteri beszámoló a Képviselő-testület és az Önkormányzat 20 10-2019. évi

munkájáról, és a következő ciklus önkormányzati feladatairól

2. Lakossági észrevételek,

Felelős:

közérdekű

bejelentések, kérdések, javaslatok

Szili Miklós polgármester

Határidő:

azonnal

1. Polgármesteri beszámoló a Képviselő-testület és az Önkormányzat 2010-2019. évi
munkájáról és a következő ciklus önkormányzati feladatairól
A beszámoló teljes szövegét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza

2. Lakossági észrevételek, közérdekű bejelentések, kérdések, javaslatok

Zsupányi József helyi lakos: Megköszöni a részletes beszámolót, de több észrevétele lenne.
Úgy gondolja, hogy a lehetőségeihez képest az önkormányzat kevés pályázatot nyújtott be.
Az önkormányzatnak költséghatékonyan kell dolgozni, meg kell nézni hol lehet a költségeket
csökkenteni, így ki lehet gazdálkodni a pályázatokhoz szükséges önerőt, vagy egyéb plusz

3
költségeket. Ezért is kifogásolja, hogy a képviselő-testület az alpolgármester részére díjazást
állapított meg, pedig ilyen kis településnél ez nem kötelező.

A választással kapcsolatosan elmondta, hogy nem ért egyet a független megjelöléssel, mert
nincs olyan, hogy valaki független lenne, mert minden jelöltnek van világnézete.

Szűcs

Józsefné helyi lakos: Javasolja, hogy az önkormányzat szigorítsa a tűzgyújtási

rendeletét. Elég lenne évente kétszeri alkalommal megengedni és szigorúan szankcionálni.
Az ingatlan tulajdonosok közterület karbantartási kötelezettségét úgyszintén rendszeresen
ellenőrizni

és szükség esetén büntetni kellene.

Úgy véli helytelen és összeférhetetlen, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke, aki egyben
intézményvezető
képviselő

is dönthet a költségvetésről. Javasolja, hogy ajövőbenjó lenne nem

tagot is választani a bizottságba.

Szili Miklós polgármester: Zsupányi úr észrevételére elmondja, hogy a költségvetési
egyensúly fenntartása alapvető fontosságú ahhoz, hogy az önkormányzat a kötelező feladatait
el tudja látni. Ezért minden esetben, amikor pályázat benyújtására kerül, sor vizsgálni kell a
költségvetés helyzetét, teherbíró képességét. Még a 100% támogatású pályázatnál is van
sajáterő,

amit az önkormányzatnak biztosítani kell. Meg kell vizsgálni továbbá az intézményi

fenntartás költségeit, az esetleges új szolgáltatás például Bölcsőde elhelyezését azért, hogy a
működés

költségei ne terheljék indokolatlanul költségvetésünket. Folytatni kell a TOP-os

pályázatokat, hogy a leg energia pazarlóbb működésű intézmények költségeit mérsékelni
lehessen. A létszám gazdálkodásnál figyelembe kell venni, hogy a közmunka egyre jobban
kiszorul. Hosszútávon saját dolgozói gárdát kell kialakítani, és a közterületek fenntartását a
pályázott gépparkkal rájuk kell bízni.

Dr. Koncz László jegyző: Elmondja, hogy az önkormányzati tönrény alapján az
alpolgármester díjazását összegszerűen meg kell állapítania a testületnek. Ennek mértéke a
társadalmi megbízatású alpolgármestemél a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának 70-90 %-a, plusz 15 % költségtérítés. Jelen esetben az alpolgármester asszony
a legminimálisabb díjazást kapja, azzal, hogy költségtéritést sem vesz fel.
Elmondja még, hogy az óvodavezető képviselői és bizottsági tagsága a törvény szerint nem
összeférhetetlen.
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Szili Miklós polgármester: A lakossági javaslatokat, észrevételeket és azok megoldási
lehetőségeit már a következő

új

képviselő-testület

fogja megvizsgálni.

Egyéb hozzászólás nem lévén a polgármester a közmeghallgatást berekeszti 20,00
órakor

1995

. . .J.i.\~ . . . ..
Szili Miklós
polgármester

jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő :

AÍ~~fll/Í,,,1~ ~

7~~7·„. ~
Kerecsényi Zsuz.sa
képviselő

,

,

MEGHIVO
Értesítem a Tisztelt lovasberényi Polgárokat, hogy
Lovasberény Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2019. szeptember 20-én (péntek)
18 órai kezdettel

a Róna József Művelődési Ház és Könyvtárban

..

,

/(OZMEGHALLGATA ST
tart, melyre tisztelettel meghívom a község lakosságát.
A közmeghallgatás tárgya:

1. Beszámoló

a

eredményekről
előadó:

2010
és a

-

2019.

következő

önkormányzati

ejklusban

elért

ciklusra várható feladatokról.

Szili Miklós polgármester

A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői
közérd ekű

kérdést és javaslatot tehetnek!

Lovasberény, 2019. szeptember 5.

,

,

JELENLETI IV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember
20.-án 18,00 órakor megtartott

közmeghallgatásán

Szili Miklós polgármester

............Ji.i!.k.............

„„.

~ 9514 O-

. l"o ...•.....•... -. .•. ~,..z.:-.."'. ....•........•..
F ar kasne' Szo b osz1a1. A ran ka k'epv1se

Lagler István

képviselő

Kerecsényi Zsuzsanna

........•••.•••••••........•••........••••..

képviselő

Dr. Szendrei Attiláné képviselő
Bercsényi Miklós

képviselő

Dr. Varga László képviselő

Dr. Koncz László jegyző
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Közmeghallgatás 2019.
Tisztelt Lovasberényi polgárok!
Közmeghallgatásunkat a 2019. évi költségvetés fő számaival kezdeném,
melléklet szerinti tartalommal:
A két ciklusban megvalósult feladatokról:

2010
Lujza major járdaépítéshez a Cseh lapok felszedése a Kazal hegynél és
deponálása a Lujza majori bejárómál.

2011
Diósi gödör ügyei. Dömötör József követelése, dokumentumok bekérése.

IKSZT elnyert támogatás fellebbezésének eredménye, végleges támogatói
okirat, pályáztatás előkészítése.
lvóvízpá lyázat előkészítése.
Lujza majori járda építés, Széchenyi utca és Benzinkút között járda kialakítás,
Kastély árok és a Kossuth utca eleje között járda építés.
Kossuth utcai községi levezető átépítése 105 - 107 között.

2012
IKSZT beruházás, parkoló, buszöböl kialakítás.
Diósi gödör mentesítési kötelezettségének megkezdése.
Ivóvíz pályázat.
Bankjegy automata elhelyezésének kísérlete.
Iskola Egyházi fenntartásba adása.
Kísérlet a Lujzai halastó halászati jogának megszerzésére.
Pálinkaházi fahíd felszerkezetének cseréje.
Kossuth utcai községi vízlevezető átépítése 57-59 között.

2013
Szennyvíz pályázat benyújtása, elutasítása, NEFPI kijelölése ezekre a
feladatokra.

Diósi gödör mentesítésének leállítása, elszámolás Kis Lászlóval.
IKSZT épület használatba vétele.
Nyúlkerti árok kotrása (alagcső mező víztelenítése).
Radnóti utca vízelvezetésének kiépítéséhez területvásárlás és Földhivatali

átvezetés (Szita Pétertől).

2014
NEFPI benyújtja a szennyvíz pályázatunkat előkészítésre, majd az elnyert
támogatást lemondja.
Iskola tálalókonyha építés.

Diósi gödör hulladék mentesítésnek hatósági lezárása.
Ivóvízminőség javító beruházás megkezdése.
Szőlőhegyi vízellátó rendszer átvétele.

2015
Ivóvízminőség javító beruházás lezárása.

Iskola tálalókonyha építés.
Iskola tetőtér építés előkészítése.
Itatott aszfalt makadámút ép ítése vízmű te lep mögött.
Csali köz zárt levezetőjén fedlap cserék.

Kazal hegy rekultivációjának befejezése.

2016

Iskola tálalókonyha átadása.
Iskola tetőtér építés befejezése.
Napelemek Önkormányzati épületekre, Hivatal, Sportcsarnok, Orvosi rendelő,
Óvoda.
Lenke galéria nádtető csere.
Pálinkaházi hídkorlát csere.

Szennyvíz pályázat benyújtása előkészítésre és megvalósításra.
Pályázat benyújtása Nemzeti Sportpark létesítésére, A és B típusúra.
Pályázat benyújtása épületenergetikai fejlesztésekre, Sportcsarnok, Orvosi
rendelő.
Jelzőlámpás csomópont kiépítése, Tűztoronynál.

40 millió forint támogatás, ebből 28 millió útépítés 12 millió épületenergetika
nyílászárók.

2017
Diósi út aszfaltozása.
Szennyvíz fővállalkozói szerződés megkötése.
Lenke galéria nádtető cseréjének lezárása, elszámolása.
óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez tervezés megindítása.
Váci utca társasházak előtti részének megosztása.
Támogatás elnyerése Sportcsarnok, Orvosi rendelő épületenergetikai
pályázatára.
Támogatás elnyerése A típusú Nemzeti Sportpark építésére.
Burkolat építés 811-es úton.
Lujza majori buszöblök tervezése, engedélyeztetése, áthelyezése.
Lujza majori járda bontás, járda építés Tabán és a vasúti átjáró között, valamint
a Kinizsi utca elején, járda építés folytatása Kastély árok és Kossuth utca közötti
szakaszon, valamint burkolat építés Pálinkahází hídnál.
Művelési ágváltozás elrendezése az erdei Kápolnához vezető úton Nyikos

Ambruséknak 2002-es megállapodás alapján.

2018
Szennyvíz beruházás engedélyeztetése.
óvoda nyílászáró gyártás 1. ütem.
Radnóti utca martaszfaltoztatása.
Épületenergetikai TOP-os fejlesztések közbeszerzésének megindítása.

Nemzeti Sportpark kiépítése.
Diósi gödör hasznosításához rész vízjogi engedélyeztetés megindítása.
Szennyvíztelep helyének kivétele osztatlan közösből, a rétből sávkialakítás
közművek részére.
Bankjegy automata kihelyezése a Takaréknál.

Épületenergetlka nyílászárók legyártása, 1. ütem átadás-átvétel, tárolás.
Elszámolás a BM felé a 40 milliós támogatással.

2019
Szennyvíz beruházás kivitelezésének megindítása.
Diósi gödör rekultiváció 1. ütemének vízjogi engedélyezése. (A feltöltés
személyi, tárgyi, szervezési feltételeinek megteremtését meg kell kezdeni.)
Óvoda épületenergetikai fejlesztés 1. ütem megkezdése, az elkészült nyílászárók
beépítése.
Közbeszerzés lefuttatása, szerződéskötés
Hitelfelvétel

a TOP-os pályázatok kivitelezésére.

a TOP-os pályázatok elindításához.

Kérelem a megosztott 307 hrsz, Váci utca ingyenes átadására az Állami
vagyonból, az átadást követően közterületté kell nyilvánítani.
Szennyvíz nyomvona 1változások jogi rendezésében való közreműködés.
Lujza major belterületté nyilvánításának megkezdése, hogy szennyvízzel
ellátható legyen a terület.
Területvásárlások előkészítése a Lujzai átemelő miatt.
Szűzvár közmű problémáinak jogi megoldásához a közösség számára segítség

nyújtás. (Hosszú távon a közműellátásba egyedi, vagy távvezetékkel a területet
be kell vonni. Társulás alakítása is szóba kerülhet.)

Zrínyi utcában terület vásárlás megindítása a 323 hrsz-ből, a kiszögellés
megszüntetése.
Zrínyi utcában a Putnaiék kerítésének jogi határra történő áthelyezése a

Kossuth utca és az oldalbejárat között.

Az elslS ciklustól megoldandó feladatok voltak:
Diósi gödör.

IKSZT.
lvóvízm inlSség javító beruházás.

Kazal hegy rekultiváció Szennyvíz pályázat.
Iskola tálalókonyha, iskola tetőtér beépítés.
Középületek napelemmel történő ellátása.
811-es útburkolat felújítás, lámpás kereszteződés, buszöblök áthelyezése.
Sport park.
Épületenergetikai fejlesztések, TOP.

BM forrás felhasználás, Diósi út, Óvoda.
Szennyvíz kivitelezés.
A második ciklus jelentősebb beruházási:
Zárult az ivóvíz beruházás, napelemes fejlesztés. Iskola konyha és tetőtér
beépítés befejezése.
A 2016-ban elindított Épületenergetikai pályázatok talán szeptemberben
elindulhatnak. Várjuk a hitel kérelmünk Kormány általi jóváhagyását. E érinti a
Sportcsarnok és az Orvosi rendelő beruházását is.
A szennyvíz beruházás év eleji megindulása óta a gyűjtő hálózat fektetését
végzi a kivitelező. A szennyvíztelep és a főutak melletti vezeték fektetés még
nem kezdődött el, kiviteli terveiket még nem hagyta jóvá a FIDIC mérnök. A
szennyvízzel kapcsolatos területrendezések, szolgalmak folyamatosan
intéződnek. A közművek feltárását követően a szükséges nyomvonal
módosítások egyeztetése zajlik.
A választásokig a folyamatban lévő és a működéshez elengedhetetlen feladatok
listázása megtörténik, az ezzel kapcsolatos ügyiratok átadásával egyidőben.
A jelöltek tájékoztatása, már aki megkeresett, megtörtént. A folyamatban lévő
fejlesztések, a szükséges intézkedések, a még elindítandó folyamatok listája
átadásra kerül.

Megköszönöm Önöknek a támogatást, valamint a Testületnek a zavartalan és
feladatra koncentráló munkáját. Önök nélkül nem valósultak volna meg a
beruházások.
Sok sikert kívánok a következő településvezetésnek.

óvoda

Polgármesteri Hiv.
Előiránylat

Személyi juttatás

Előirányzat

Teljesítés

33 398 400 20 809 099

Önkormányzat
Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
Előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

%

71612 082

41595 OOO

45164 300

26 340 234

150174 782

88 744 333

59,09

Bérjárulék

6 793 OOO

4193 417

14 586 OOO

8 600 759

8 621125

5074435

30000125

17 868 611

59,56

Dologi kiadás

8 017 668

3 704442

40 192 377

23 616 333

50062 450

25 324 633

98272495

52 645408

53,57

Ellátottak juttatása

0

0

0

0

11619 OOO

s 045 632

11619000

5045 632

43,43

Működési

0

0

0

0

21950 036

14 480 225

21950036

14480225

65;97

600 OOO

417 333

400 OOO

79543

896442 904

4 441452

897 442904

4938 328

0,55

Felújítás

0

0

0

0

124 705 OOO

2 168 735

124 705000

2168735

1,74

Finanszírozás

0

0

0

0

141270 040

93 926158

141270040

93 926158

66,49

73891635 1299834855 176 801504 1475434382

279 817430

18,97

kiadás

Beruházás

Összesen:

48809068 29124 291 126 790 459

Önk. Működési támogatás

0

0

0

0

136 520 216

97 051 776

136520216

97 051 776

71,09

Műk.célú tám. ÁH.-n belül

955 733

955 733

0

0

11035 045

s 511114

11990778

6466 847

53,93

Felh. Célú tám. ÁH.-n belül

0

0

0

0

870038 643

2 024 324

870038643

2024 324

0,23

300000

150000

0

0

78941516

40 324 701

79 241516

40474 701

51,08

Működési bevételek

0

896

35 562 596

20 63 3 686

20 663 500

10 667 862

56 226 096

31302444

55,67

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Finanszírozási bevételek

47 553 335 29 753 952

91227 863

60 255 674 1826 359 345 150 735 935 1965140 543

240 745 561

12,25

Ősszesen:

48809 068 30860581 126 790459

80 889 360 2943 558 265 306 315 712 3119157 792

418 065 653

13,40

Közhatalmi bevételek

