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N a p i r e n d előtt:
Becze József
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselőtestület ülése, a közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő
települési képviselő közül mindenki jelen van.
Ezt követően tájékoztatta a kép
A képviselőtestület a polgármester javaslatára az alábbi napirendet fogadta el egyhangúlag.

Napirend:
1.A polgármester beszámolója a 2013. évben végzett munkáról, valamint
feladatok
Előadó: Becze József polgármester

a 2014. évi

Becze József polgármester Csondor Edit alpolgármester személyében tett javaslatot a
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
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N a p i r e n d tárgyalása :
1. A polgármester beszámolója 2013. évben végzett munkáról, valamint a 2014. évi
feladatok
Előadó: Becze József polgármester
Becze József: Az idei évben voltak olyan feladatok, amiket sikeresen meg tudtunk oldani, de
voltak olyanok, amik megoldása nem sikerült.
Az egészségügyi ellátás megfelelő a községben, a kézi gyógyszertár bevezetésre került. Ez
nagymértékben könnyítést jelent a lakosságnak, hisz nem kell elutazniuk máshova.
Az orvosi rendelő esetében pályázat útján szeretnénk a következő évben a lakásból átalakított
rész felújítását megvalósítani.
Sajnálatos dolog, hogy az iskola az elmúlt év szeptember 1. napjától megszűnt, a gyermekek
egy része Lentibe jár, illetve a többségük Pákára ment át. Az óvoda továbbra is működik. Az
óvodába nem csak csömödéri és iklódbördőcei gyermekek járnak, hanem a zebeckei és
kisszigetiek is. Az utóbbi két önkormányzat támogatást nyújt az intézmény működéséhez.
Az iskola épülete üresen áll, a fűtésére azonban megoldást kellett keresni.
Mivel az önkormányzatot kizárták a LEADER pályázati lehetőségekből, ezért egy másik
megoldást kellett keresni. A községben működik az önkéntes tűzoltóegyesület, valamint a
Csömödér Községért Közalapítvány. Ezen a két civil szervezeten keresztül nyújtottuk be a
pályázatokat, amiken sikeresen vettek részt. A temetőben térkő került lerakásra a régi beton
járda helyett, illetve ravatalozó épülete előtt is.
Szintén az alapítványon keresztül benyújtott pályázatból kerül felújításra művelődési ház.
Ezekre az elnyert támogatási összeg 33.747.135,- Ft.
A temető felújítása már megvalósult, valamint a kerítés is lefestésre került, amit nagyon
köszönök a lakosságnak, hisz ezt társadalmi munkából oldottuk meg.
A tűzoltóegyesület által benyújtott másik sikeres pályázatunkból a kisréten kialakításra
kerül egy közösségi kerti építmény, illetve kerti konyha, bográcshely, valamint parkosítás és
egy kiadvány is szerepel ezen pályázatban.
Az elnyert támogatási összeg 17.108.053,- Ft, ennek megvalósítása a következő évben
kezdődik.
Az eszközbeszerzésekre kiírt pályázatokon is jól szerepeltünk, ezek is a civil szervezeteken
keresztül kerültek beadásra. Az így felhasználható összeg majdnem 3 millió forint.
Kaszálógépeket, motorfűrészt, generátort, valamint rendezvény sátrat és padokat
vásárolhatunk a nyert összegen.
Még egy pályázati lehetőséggel éltünk, ez pedig egy falugondnoki busz, amire a tűzoltó
egyesületen keresztül adtuk be a pályázatot. Ebben az esetben 10 millió forint az elnyerhető
összeg, az ÁFA-t pedig ki kell fizetni. Ennek a pályázatnak az elbírálása még folyamatban
van.
A napokban kaptuk meg az értesítőt, hogy a napelem rendszer kiépítésére benyújtott
pályázaton 11 millió forintot nyertünk. Az eredeti pályázatban az Idősek Otthona, óvoda
valamint a közös hivatal szerepelt. Azonban most csak két épületen tudjuk megvalósítani,
mert ezt támogatták, ide tartozik az óvoda és a hivatal.
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Most azokról a feladatokról beszélnék, amik nem kerültek megoldásra. Ilyen az iskola épülete
előtti buszmegálló esővíz-elvezetésének kiépítése, úgy, mint a másik oldalt.
Erre is pályázat útján próbálunk majd pénzt előteremteni.
Nem sikerült megoldást keresni a Fő utcáról becsatlakozó mellékutca aszfaltozására, pedig
indokolt lenne nagyon. Szintén egy égető probléma és újból előkerülő a vasútállomásnál a
buszforduló állapota. A szakhatósággal való egyezkedést követően kátyúzást végeznek, ami
pillanatnyi megoldást jelent, de pár hónap elteltével a probléma újból előjön. Egy vastagabb
aszfalt réteg leterítése jelentené a megoldást, de anyagiak hiányában ezt nem tudjuk
bevállalni.
A közös hivatal jelenlegi felállásáról, illetve a működéséről még nem beszéltünk, a
közigazgatás átszervezéséről szeretnénk pár szót hallani a jegyzőtől. Felkérem, hogy
tájékoztassa a jelenlévőket.
Kovácsné Horváth Anikó: Az elmúlt évben már az akkori ismeretek alapján tájékoztattam a
lakosságot az idei évben felálló új közigazgatási rendszerről. Tehát 2013.január 1. napjától
megalakultak a járási hivatalok. Tőlünk két főt vittek be a hivatalhoz, a szociális ügyintézőt,
illetve egy pénzügyes kolléganőt. A szociális ügyintéző – mint ügysegéd - minden hét
csütörtök délelőtt tart ügyfélfogadást a csömödéri hivatalban. A lakosság tehát ezen a napon
tudja intézni azokat az ügyeket, amik oda tartoznak.
A Kormányablakok is felállnak, tehát az ügyfelek ott is leadhatják majd a kérelmüket és
majd onnan továbbítják felénk, amit itt kell intézni.
Ott lehetett közös hivatalt létrehozni, ahol az összlakosság száma 2 ezer fő vagy hét település
csatlakozásával. Mi hét település csatlakozásával tudtuk a közös hivatalt létrehozni. A
meglévő öt településünkhöz Mikekarácsonyfa és Barlahida települések csatlakoztak.
Ez az év elég nehéz volt, hisz sok feladat, illetve ellátás marad itt a közös hivatalnál. A
becsatlakozott települések esetében folyamatban lévő beruházásokat vettünk át, valamint az
egyéb ügyek intézése esetében nem ismertük a lakosságot, tehát a probléma megoldása is
hosszadalmasabb volt.
Az év folyamán a Kormányhivatal több alkalommal is végzett felmérést arra vonatkozóan,
hogy a hivatalban hogy áll fel a létszám, illetve az elvégzendő feladatok. Esetleg várható,
hogy visznek el feladatokat, de konkrétumot még nem tudunk.
A segélyezési formákban változás fog bekövetkezni 2014. január 1 napjától. Eddig külön volt
az átmeneti segély, temetési segély, rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény, de most egy
közös néven, önkormányzati segély címen fog szerepelni.
Becze József polgármester megköszönte a tájékoztatást és felkérte a jelenlévőket, hogy tegyék
fel kérdéseiket.
Hozzászólások:
Vincze Károlyné: A tájékoztatóban elhangzott, hogy az önkormányzat le van tiltva, és így
nem tud pályázatot benyújtani. Miért következett ez be?
A meglévő buszmegállókhoz jó lenne beállókat kialakítani, mert rossz idő esetén nagyon
kellemetlen kint állni.
Az Idősek Otthonát ki működteti?
Az önkormányzatnál vannak-e most közmunkások?

-

4

-

Becze József: Az új pályázati rendszerben nagyon oda kell figyelni mindenre, mert ebben az
esetben nem lett lemondva egy pályázat időben, ennek ez lett a következménye.
A beállók megvalósítását csak akkor tudjuk megoldani, ha írnak ki rá pályázatot, mert az
önkormányzatnak nincs rá forrása
Az Idősek Otthonát a társulás működteti, ami 21 település közreműködésével jött létre.
Vannak közfoglalkoztatottak, november 1 . napjától 2 fő volt és azok ténylegesen dolgoztak is
a hónap végéig. December 1. napjától még 2 fővel bővült a létszám, de már mindenki iskolai
oktatáson vesz rész egészen márciusig. A napokban kaptunk egy újabb információt, 2014.
január 1. napjától 2 főt kapunk, akiket lehet majd alkalmazni.
Tomposné Gyuricza Judit: Az elmúlt évek közmeghallgatásain is felvetettem a vasútállomás
épületének, illetve a környékének az állapotát. jelezni kellene a MÁV felé.
Rossz fényt vet a községre, akik itt szálnak le a vonatról.
Becze József: Már több alaklommal is jeleztük, illetve próbáltam egyeztető tárgyalást
összehozni a MÁV vezetőségével, de sajnos nem valósult meg. Az volt a válaszuk, hogy
erre nincs pénzük.
Sajnos a legutóbbi felújítást követően nagyfokú rongálás ment végbe az épületen.
Csondor Edit: A következő évben el kellene gondolkodnunk azon, hogy a község lakossága
egy kis összefogással és társadalmi munkával talán tudna szépíteni a környékén.
Tompos Alfrédné: A község területén lévő elhanyagolt területek tulajdonosaira nagyobb
erővel kellene hatni, hogy tegyék rendbe a területeiket, mert némelyik helyen áldatlan
állapotok vannak.
Becze József: Igen, ez minden éven problémát jelent, de a felszólításon kívül más eszköz
nincs a kezünkben. Egy hasonló terület végleges megoldása is több évbe tellett.
Kovácsné Horváth Anikó: Ez minden településen problémát jelent. A felszólítást követően a
bírságolás következne, de ha a tulajdonosnak nincs jövedelme, akkor nem tudjuk behajtani
sem.
Több hozzászólás nem hangzott el, Becze József polgármester megköszönte a jelenlévőknek
a részvételt és a közmeghallgatást 18,30 órakor bezárta.

k.m.f.

Kovácsné Horváth Anikó
jegyző

Becze József
polgármester
Csondor Edit
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Csömödér Községi
Önkormányzat Képviselőtestülete

MEGHÍVÓ

………………………………………
……………………………………

A Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi közmeghallgatását
2013. december 11-én (szerda ) 16,30 órakor tartja melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye: Kultúrház C s ö m ö d é r

Napirend:
1. Polgármester beszámolója a 2013. évben végzett munkáról, valamint 2014. évi tervek
ismertetése
Előadó: Becze József polgármester

C s ö m ö d é r , 2013. december 7.

Tisztelettel:
Becze József sk.
polgármester

