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1. Tájékoztató a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról
2. Előterjesztés a 2010. évi költségvetésről
3. Egyebek

Dr. Dobos Róbert jegyző: Köszöntöm a megjelenteket. A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Tájékoztató a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról
2. Előterjesztés a 2010. évi költségvetésről
3. Egyebek
Felkérem Domoszlai Andreát, hogy a közmeghallgatásról vezessen jegyzőkönyvet. A
napirendi pontok ismertetése után bárki kérdezhet, illetve tehet javaslatokat, észrevételeket.
Felkérem Toma István polgármestert, hogy tartsa meg beszámolóját.
Toma István polgármester: Köszöntöm a jelenlévőket. Az első napirendi pont a 2009. évi
költségvetés végrehajtásáról szól. A Magyar Köztársaság 2009. évi állami költségvetéséről a
2008. évi CII. törvény, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény, az önkormányzat beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről a 249/2000.
(XII.24.) Kormányrendelet rendelkezik.
A törvényben megállapításra kerültek a normatív állami támogatások összegei, azok a
normatívák, amelyek az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatainak finanszírozására
szolgálnak, egyben a bevételi források nagyobbik részét kellene, hogy képezzék. Ezek
elsősorban a település működését biztosító alapfokú oktatási, egészségügyi, szociális,
kommunális, kulturális, sport és igazgatási feladatok működésére szolgálnak.
A Többcélú Kistérségi Társulásnak tagja az önkormányzat. 2009-ben a kistérség a következő
feladatokat látta el: a hétvégi ügyeletet és a készenlétet, a Családsegítést és a Gyermekjóléti
feladatot, a logopédiát, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a mozgókönyvtári
feladatokat. Ezek ilyen irányú megvalósítása nagy segítség az önkormányzatnak.
Az Önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel még 2008-ban több olyan
intézkedés került elfogadásra, melynek célja a kiadások csökkentése volt. Ezen intézkedések
kedvező hatása a 2009. évi gazdálkodás során már megmutatkozott: 2009. évben nem vettük
igénybe az ÖNHIKI intézményét, valamint az ÖTM-nél forráshiány kiegészítésére sem
tudtunk pályázni.
2009-ben is működött a Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz-üzemeltető
Költségvetési Szerv, mely négy település szennyvízelvezetését és tisztítását látta el. A
szakmai munkát a Heves Megyei Vízmű Zrt. végezte.

Bevételi források és azok teljesítése: Az eredeti előirányzatok állami hozzájárulása és az SZJA
helyben maradó rész arányában a bevételek 55%-át teszik ki. Ez nagyon szomorú helyzet és
az önkormányzatok ellehetetlenítéséhez vezet, ugyanis a hiányzó részt adóbevételekből,
valamint egyéb működési bevételekből elég nehéz pótolni. Saját bevételeinket még a
módosított előirányzatokhoz képest is összességében 15,5%-kal túlteljesítettünk. Főleg az
iparűzési adó bevételeink haladták meg a vártat, köszönhetően annak, hogy adózóink nagy
részének az elmúlt évhez képest nőtt az árbevétele (így az iparűzési adóalapja is), valamint
annak, hogy érkezett 2-3 olyan új adózó, akik milliós nagyságrendű befizetéseikkel jelentősen
hozzájárultak ezen adónem bevételeinek növekedéséhez.
Intézményi működési bevételeink is meghaladták a vártat, ez elsősorban a Vámosgyörk és
Térsége Kommunális Szennyvíz-üzemeltető Költségvetési Szerv tevékenységének
köszönhető, az eredeti előirányzathoz képest 5,5 millió Ft többletbevételt ért el.
Még 2008 évben elkezdte Önkormányzatunk a korábban építésre kiadott telkek
visszavásárlását, és újraértékesítését. 2009. évben az előre tervezettnél több ilyen telket
sikerült újra értékesíteni, aminek összbevétele 3,7 millió Ft-ot eredményezett.
2009. évre 18.452 EFt felhalmozási és likvid hitel volt tervezve, amelynek összegét nem, de
összetételét év közben módosítottuk. Hitelfelvételre azonban – az év közben egy-két
alkalommal igénybe vett likvid hitelen kívül – nem került sor, sőt év végére – a december
hónapban kapott következő évi előlegnek is köszönhetően – a költségvetési számlánk
egyenlege 9.298 Eft pluszt mutatott. Mindezek mellett 5.244 EFt fejlesztést tudtunk
elvégezni. Az eredeti előirányzat 351.341 EFt volt, a módosított előirányzat 235.974 EFt.
Az év eleji eredeti előirányzatunkat az alábbiak szerint teljesítettük.
- Iparűzési adó
- Intézményi működési bevétel
ebből: Szennyvíz-üzemeltető bevétel
- Gépjárműadó
- Föld bérbeadásból
származó bevétel
- Kommunális adó
- Pénzeszköz átvétel

37.587 EFt
52.343 EFt
48.538 EFt
7.893 EFt
104 EFt
3.022 EFt
4.955 EFt

Kiadások alakulása: Működési kiadásainknál tervszerűen gazdálkodtunk. A módosított
előirányzathoz képest a teljesítés 91,9%-os, mely a költségek szigorú gazdálkodásának
köszönhető.
A pénzellátásra kifizetett összeg az eredeti előirányzat több mint kétszerese. Ez a megnőtt
szociális kifizetéseknek köszönhető. A 2009. évben bevezetett Rendelkezésre Állási
Támogatásra a vártnál sokkal több ember volt jogosult, ami jelentős terheket rótt
Önkormányzatunkra. Helyi szervezetek támogatására is a vártnál több pénzt fordítottunk,
köszönhetően egy-két előre nem látható kiadásnak.
A fejlesztési kiadások nagyon szerény mértékűek voltak. Az 1.800 Eft-os rendezési terv
módosításának kifizetése még 2008. évről húzódott át. Saját erőből a Martinovics úti
árokrendszer és a Sport téri híd került megépítésre. Ennek teljes összege 559 EFt. Saját erőből
útjaink kátyúzását, karbantartását megoldottuk, melyre 2.506 EFt-ot költöttünk. A pályázatok
elbírálásának hiányában az Arany J. és a Wesselényi u. tervezett összeg megmaradt, melyet
2010-re újból terveztünk.
Szakfeladatnál eltérés csak a védőnői szolgálatnál volt, amit a szülési szabadságról visszajött
védőnő bére és annak járulékai emeltek meg.
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Az intézményeinknél el lehet mondani, hogy tervszerűen, takarékosan gazdálkodtak,
kiadásaik a tervezett alatt maradtak.
Pénzmaradvány: 2009. december 31-én folyószámlánk záró egyenlege 9.299 EFt, a Rök
intézménynél 1.005 EFt, pénztárban lévő egyenleg 17 EFt. Mindösszesen 10.321 EFt.
Pénzmaradványunk – az esetleges visszafizetések és kiutalások nélkül – 10.631 E Ft volt,
melyet a záradék megküldése után pontosítunk. Ez azonban kötelezettségekkel terhelt
pénzmaradvány. Az Önkormányzatnak összesen 31.167 EFt szállítói tartozása van. Ebből
28.511 EFt a Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz-üzemeltető Költségvetési
Szerv szállítói tartozása.
A 2008-as beszámoló adatai alapján 1.827 EFt többlettámogatást kaptunk.
Értékpapírja az Önkormányzatnak nem volt, az év végére megszűnt a likvid hitel állománya.
Vagyoni helyzet alakulása
Záró nettó értékben ingatlanvagyonunk
Gépértékünk
Immateriális javak
Összes vagyon:

1.445.713
1.477
1.724
1.448.914

EFt
EFt
EFt
EFt

2009. évben nullára íródott eszközök értéke a gép, berendezéseknél, valamint az immateriális
javaknál 25.360 E Ft.
A 2009. évi gazdálkodásra a nagyon takarékos, visszafogott költekezés volt a jellemző. A
település és intézményeink nagyon lassú ütemben fejlődtek, csak a pályázatokon nyert
pénzből tudtak fejleszteni.
A 2010. évi költségvetést a kedvező év végi állapot ellenére 39.649 EFt költségvetési
hiánnyal terveztük. Ennek okai: a csökkenő állami támogatás, a világválság miatti iparűzési
adó kiesés, valamint a tervezett fejlesztési kiadások mértéke.
Ha bevételeinket növelni nem tudjuk, és a válság érezteti hatását, akkor az ÖNHIKI
intézményét igénybe kell venni, vagy az ÖTM által megpályázható támogatást.
Sajnos ennek mértéke soha nem teszi lehetővé a teljes körű hiány pótlását, de okos, higgadt
gazdálkodással a költségvetés kis mértékű hiánnyal megvalósítható.
A második napirendi pont a 2010. évi költségvetés előterjesztése. Az Országgyűlés 2009
végén fogadta el a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését a 2009. évi CXXX. törvény
alapján. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 118. §-a írja elő a helyi
önkormányzatoknak, hogy a költségvetés előterjesztését és a zárszámadási rendeletük
összeállítását külön rendeletben meghatározott tartalom mellett kell, hogy megtegyék, a 65. §
pedig rendelkezik arról, hogy az önkormányzat költségvetésének összeállítására és
költségvetési határozatok megalkotására, az erről történő információszolgáltatásra, az
előirányzat-gazdálkodásra, az évközi és év végi beszámolásra, a helyi önkormányzatokra
vonatkozó rendelkezések többségét alkalmazni kell.
Az államháztartási törvényt jelentősen módosította a Magyar Köztársaság 2010. évi
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 2. §a, mely előírja a költségvetési rendeletre vonatkozó kötelező tartalmi elemeket. Ennek
megfelelően a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében felülvizsgáltuk az I.
forduló után a költségvetésünk szerkezetét, és ennek megfelelően alkottuk meg a
rendelettervezetet.
A 2010. évi költségvetés elképzeléseit elkezdtük tervezni. A költségvetési rendelet
megalkotásánál figyelembe vettük a 2009-ben megalkotott koncepciót, a Magyar
Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága által szolgáltatott adatokat. Az
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intézményvezetőkkel folyamatosan egyeztettünk, az I. forduló után megszülettek a
sarokszámok. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az I. forduló előtt és a véglegesítés
előtt is megtárgyalta az előterjesztést, és javasolta a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Makrogazdaság
A Kormány a törvényben az év első felére vonatkozóan még a jelenlegi világgazdasági
válsággal számol, azonban az év második felétől már gazdasági élénkülést prognosztizál. A
hiánycélt 3,8%-ban határozta meg, és ez a legfontosabb eleme a költségvetésnek.
Saját bevételek
Az állami normatív támogatás 2010-ben 8,5 millió forinttal lesz kevesebb, mint 2009-ben
volt. A közszférában dolgozók részére béremelésre nem kerül sor. A közalkalmazotti bértábla
nem került módosításra, a köztisztviselők illetményalapja is maradt 38.650 Ft.
Bevezették a keresetkiegészítés rendszerét, melyről az Áht. 93/A §-a rendelkezik, számítási
alap az előző évi báziselőirányzat 2%-a. A pedagógusoknál a kiemelt munkavégzésért járó
keresetkiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő/hónap, a pedagógusok szakkönyv-ellátásához
kapcsolódó támogatás 4.000 Ft-ra csökkent évente.
A köztisztviselőknél bevezették a cafetéria rendszert, a közalkalmazottaknál az étkezési
hozzájárulást adókötelessé tették.
A 2010. évi költségvetés nem ír elő kötelező tartalékképzést, ennek ellenére
önkormányzatunk tervez minimális tartalékot.
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege nem változott, maradt 28.500 Ft. a minimálbér viszont
73.500 Ft-ra emelkedett. Az Önhiki támogatás rendszere megmaradt, és igénybe kívánjuk
venni 2010-ben.
2010-ben is lehetőség nyílik uniós támogatásra és a Nemzeti Fejlesztési Terv adta
lehetőségekre pályázni. A Dél-Mátra Leader programra két pályázatot adtunk be, melyek
elbírálása folyamatban van. Továbbra is fő gondunk a belterületi utak felújítása, melyre
ismételten nem nyertünk pénzt pályázat útján. A közlekedés biztosítása érdekében maradt az
úgynevezett kátyúzás, melyre önerős kivitelezést terveztünk. A Magyar Közút Kht-től ígéretet
kaptunk, hogy a 3203-as utat 2010-ben a megyehatárig megcsinálják, illetve a már elkészült
szakaszon a hiánypótlást elvégzik tavasszal.
Az SZJA-támogatás mértéke nem változik. Az iparűzési adó bevételt az első félévben az
önkormányzat, a második félévben az APEH szedi be. Ez nem biztos, hogy előnyösen érinti
az önkormányzatokat. A kommunális adót – a bevételek pótlására – 4.200 Ft-ra emeltük. Új
adónemet nem vezettünk be.
A közoktatási normatíva az előző évek támogatási szintjén marad. Ügyelnünk kell a törvény
szabta osztálylétszámokra, hogy megtarthassuk iskolánk önállóságát.
A vezetői illetménypótlék 20.000 Ft maradt.
A szociális ellátásokban az előző évhez képest nem történt nagy változás, annyi azonban igen,
hogy a rendelkezésre állási támogatást egy családon belül csak egy fő veheti igénybe. A
szociális támogatásra év közben belépőkre pótigényt nyújthat be az önkormányzat a MÁK
felé.
A közművelődési feladatok ellátására az állami támogatás nem növekedett, a feladatellátást
saját erő pótlásával tudjuk működtetni a minimális szinten. A mozgókönyvtár beváltotta a
hozzá fűzött reményeket. Nőtt a könyvállomány, az egyéb szolgáltatás, és még fejlesztésre is
futotta, illetve reményeink szerint 2010-ben is tudunk fejleszteni. Ami a legörömtelibb, hogy
a könyvtártagok száma eléri a 60 főt.
Tovább erősödött a kistérség szerepe.
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A hulladékgazdálkodási társulás 2009-ben elvégeztette a lerakók vizsgálatát. Örömteli
számunkra, hogy a már lerakott szemetet nem kell kiszedni, egyszerű takarásos rendszerrel
lehet rekultiválni a „Vermeket”. A dögkút felszámolását viszont saját erőből kell megoldani.
Erre fedezetet az eddig befolyt talajterhelési díj biztosít.
Az átvett pénzeszközöknél az Észak-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztártól
a védőnői és a gyermek- és anyavédelmi támogatásra kapunk pénzt. 2010. április 1-jétől újra
munkába áll a védőnő, addig azonban fizetett szabadságát tölti, így 2009. novemberétől két
főt kell finanszíroznunk. Ezen szakfeladaton látjuk el a védőnői, a fogorvosi és a tornatermi
takarítást is.
A gépjárműadó mértéke növekszik 2010-től. Ez azért érinti jól az önkormányzatokat, mert az
adó minden forintja az önkormányzatnál marad.
A telekértékesítésből 2010-ben nem várhatunk bevételt, mert 2009-ben minden lejárt
beépítési kötelezettségű telket újraértékesítettünk. Lehetőség van a 06-os külterületi
ingatlanunk értékesítésére, és az ebből befolyt összegből végre hosszas huzavona után
megvásárolhatnánk a faluházat.
A szennyvízhálózat működtetését a Szennyvíz-üzemeltető Költségvetési Szerv látja el. 2010ben végre sikerült felsőfokú végzettségű intézményvezetőt kineveznünk.
Feladatátadás is történt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. végzi a továbbiakban a számlázást. Az
alvállalkozói díjat ezért nem változtatta, a tavalyi szinten hagyta. Sajnos az éves záráskor látni
fogjuk, hogy a Szennyvíz-üzemeltető Költségvetési Szerv kb. 15 millió forinttal tartozik a
Vízműnek. Ezt úgy próbáljuk 2010-ben realizálni, hogy 5,7% + 50 Ft-tal megemeltük a
szennyvízdíjat, mert eddig nagyon alacsony volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy
decemberben megkaptuk a vízjogi üzemeltetési engedélyt a szennyvíztelepre.
A 2009. évben beadott pályázatok közül a Leaderben nyertes lett a Dózsa úti játszótér, a Liget
rehabilitációja. Az egyház is nyert a parókia és a templomkert felújítására. El nem bírált
pályázat a Közösségi Ház IKSZT pályázata, az óvoda rekonstrukciója, a falu kihangosító
rendszerének kiépítése, bővítése, az orvosi rendelő átalakítása és a sportöltöző felújítása. Az
ÉMOP 3.1.1/A pályázatunk a Vasút tér, az Arany, Wesselényi, Bajcsy utak felújítására, két
buszmegállópár kiépítésére elutasításra került. Tovább él a remény az iskola
eszközpályázatával kapcsolatban, mert új eljárást indítottak el.
A 2009. évben saját beruházást a településen nem tudtunk végezni. A 3203-as út felújítása
volt nagy beruházás, melyet a Közútkezelő végzett el. Az óvodában pályázat útján
gyarapítottuk eszközeinket. Az önkormányzati intézményeknél a nyári karbantartást
elvégeztük. A belső ellenőrzési rendszer keretében a Közösségi Ház esetében egy, a RÖK
Intézmény esetében két alkalommal történt ellenőrzés.
A társadalmi szervezeteket 2010-ben is támogatjuk. Az Opál Zrt. 2 millió forintot utal az
önkormányzatnak, melyből minden működő szervezet támogatását megduplázzuk. A
terembérleti díjakat a Tornateremnél az Iskola vezetése állapította meg, a Közösségi Háznál
csak a 25%-os ÁFA bevezetése utáni 5%-os emelés történt.
Az óvodai, napközis és felnőtt étkeztetést továbbra is vállalkozás formájában látjuk el, itt az
emelkedés az infláció mértékében történt.
Az óvodában nyugdíjas lesz egy óvodapedagógus, és itt is két fő alkalmazását leszünk
kénytelenek megoldani, amíg a felmentési idő tart.
A kiadási oldalon 2009 végére a hiányt lecsökkentettük, és pozitív egyenleggel zártuk az évet.
Ezt ebben az évben megismételni szinte lehetetlen. A 2010. évi hiányt folyószámla-hitellel
kívánjuk megoldani. A pályázatokhoz szükséges önerőt banki hitelből kell finanszírozni. A
legkedvezőbb megoldást kell megkeresni. Igénybe kell venni az Önhiki intézményét, a
pályázatot időben be kell adni. Pályázati lehetőséget kell keresni a belterületi utak felújítására,
mert sajnos három éves hátrányban vagyunk, azóta nem kaptunk támogatást.
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Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete mind működési, mind fejlesztési
szempontból forráshiányos. Ezen feladat megoldása az apparátus és az önkormányzat
vezetése szempontjából már nem új feladat, tudjuk kezelni. Kívánom, hogy az új
önkormányzati vezetés is jól tudja kezelni a problémákat, és gazdálkodjon okosan.
Köszönöm a figyelmüket! Kérem, hogy akinek kérdése, hozzászólása van, tegye meg.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Ha
nincs, akkor az egyebek napirendi ponttal kapcsolatosan várjuk a kérdéseket, javaslatokat.
Sentényi Béla volt vámosgyörki lakos: Az István király út 1-5, 35-37 között és a temető és az
állatorvos közötti szakaszon a járda állapota nem megfelelő. A 61-63 házszámok között a
sövény siralmas. A József Attila utcában a kertek alja a tüzép telepig siralmas. Járda kiépítése
kellene a kerítés mellett, illetve a rakodóterület rendbetétele. A cukrászda-pizzéria lendített a
falu helyzetén. Az Arany János utca nem megfelelő. Az árokrendszer siralmas. A vasút
területe szemétdomb. A szociális otthon környéke is szemetes. A Bem utcában az
árokrendszerben papír, szemét van felhalmozva, a lakosok rakták bele. A Béke utcában a
lakosok hordják ki a szemetet, sövényt. A vasút oldala tiszta szemét. Szétszedték a korlátot,
kidöntötték az oszlopot. Az Ifjúság utcában belóg a vezeték. Kértünk a rendőrtől 30 km-es
táblát, 120-szal hajtanak az autók. Külön szeretnék gratulálni Toma Istvánnak munkájáért, ő
csinálta a legtöbb dolgot a faluért.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Köszönjük a felszólalást. Felkérem Toma István polgármestert,
hogy válaszoljon.
Toma István polgármester: Sentényi úr nem vámosgyörki lakos, emiatt nem lát sok dolgot.
Számos dologban igaza van, ezekkel mi is tisztában vagyunk. Elmondtam a beszámolóban,
hogy mit szeretnénk, milyen lehetőségeink és nehézségeink vannak. Sajnos a pályázataink
nem nyertek, de a továbbiakban is próbálkozunk. A lakosságot a Mi újság?-ban tájékoztatjuk
a falu helyzetéről. Az észrevételeket, javaslatokat a későbbiekben is várjuk, kereshetnek
minket a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben.
Bach Antal vámosgyörki lakos: Mindannyian tudjuk, hogy mindenhez pénz kell. A
szemétgyűjtéshez azonban nem. Mi szerveztünk egy akciót, biztosítottuk a zsákot, stb.,
összesen öt ember jelent meg. Ez mindent elárul. Ha az emberek nem igényesek a
környezetükkel szemben, akkor nincs mit tenni.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Sajnos a legtöbb probléma kezelése pénz kérdése. A polgármester
úr említette, hogy mely terveink nem valósultak meg. Az a tapasztalatunk, hogy az idei
költségvetési törvény nem kedvez az önkormányzatoknak. Számunkra ez az év sikeres volt,
sajnos sok megszorítást kellett hozni, létszámleépítés is történt. Ezzel elértük, hogy
gazdálkodásunk stabil, nincs hosszú lejáratú hitelünk, fenn tudjuk tartani intézményeinket,
működik az államigazgatás helyi szinten, az alapellátások (iskola, óvoda, egészségügy) is
működnek. Fejlesztések nem várhatóak, de ez országosan jellemző. A hiányosságokat mi is
látjuk, gyakrabban kellene kimenni a faluba. A rendszer annyi bürokratikus terhet ró ránk és
dolgozóinkra, hogy erre már nem marad kapacitásunk. Évente 2-3 falubejárásra van
lehetőségünk, ekkor megtörténnek a felszólítások, melyeknek a legtöbb esetben van is
eredménye.
Bach Antal vámosgyörki lakos: Önkéntes alapon nem lehet megoldani a falubejárást?
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Toma István polgármester: Sajnos nem. Én hetente bejárom a falut, ez alapján adom ki a
közmunkásnak a feladatokat.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Ez hatósági munka, nem lehet civilekkel csináltatni, nekünk viszont
nincs rá kapacitásunk. Van-e egyéb hozzászólás, kérdés?
Sentényi Béla volt vámosgyörki lakos: Baleset ért az István király út 1-3 között. Kié az a
telek?
Lancsák Róbert vámosgyörki lakos: 14 éve lakom Vámosgyörkön. Egyetértek a jegyzővel, ez
egy élhető és elfogadható település. Viszont a közösségi hozzáállás nem megfelelő, emiatt
fejlesztések, karbantartások maradnak el. A legnagyobb problémát a vízelvezető árkok
okozzák. Nagyon rossz állapotban vannak. 30 méteren nekem kellett kiásnom, hogy ne álljon
a víz az utcán, ne folyjon be az udvarokra. Nem a lakosság feladata az árokrendszer kiépítése.
Az utak állapota is nagyon rossz. Az iskolába csak egy úton merem elengedni a gyerekemet.
A vasút melletti szakaszon száguldoznak az autók, itt nem merem elengedni, azt sem
szeretném, hogy a vasúton menjen át. Az illetékes vasúti szervekkel végre meg kellene
egyezni, hogy kiépüljön egy járda, ebben szerintem még a lakosság is közreműködne. Ezen a
szakaszon történt gyomirtás is, de a száraz gazt azóta sem távolították el. Az előttünk lévő
árokban van egy kiszáradt akácfa, ami sok gondot okoz. A ’99-es belvíz során volt látható egy
vízelvezető cső vége, ez akkor is sok problémát okozott, most megint eltűnt. Ez árvíz esetén
nagy gondot fog okozni. Nem tudom, kié a cső, ki érte a felelős. A megépített kb. 50 méteres
vízelvezető árok állapota is szörnyű. A másik fontos dolog, amire szeretném felhívni a
figyelmet, a megfelelő tájékoztatás hiánya. Mit takar a helyben szokásos mód? Jelenleg mi a
módja a tájékoztatásnak? Örülnék, ha a kommunális hulladék szállításáról időben értesítenék
a lakosságot. Rendszeresen elmarad a tájékoztatás lomtalanítás esetén is. A mai
közmeghallgatásról is véletlenül szereztem tudomást. A tájékoztatás nem a mai kornak
megfelelően működik.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Köszönjük a hozzászólást. Kíván-e még valaki hozzászólni?
Mozsár Sándor vámosgyörki lakos: Sentényi hol szenvedett balesetet?
Sentényi Béla volt vámosgyörki lakos: Az István király úton.
Mozsár Sándor vámosgyörki lakos: A pályamestertől az állomásig tényleg kellene járda. A
tükröt állandóan szétverik, a focipályán a vécéajtót letörték.
Toma István polgármester: Az utakkal kapcsolatos terveinkről említést tettem a
beszámolóban. Az árokrendszer a közútkezelő és a MÁV tulajdona. Takács Márta és társai
aláírást gyűjtenek, talán lesz valami eredménye. A járda ügyében nem tudunk megegyezni a
MÁV-val. Már több terület ügyében is tárgyaltunk, de nem lehet velük dűlőre jutni, ugyanez a
helyzet a Vagyonkezelővel is. Sajnos addig nem lesz ott járda, míg meg nem egyezünk. A
tájékoztatásról annyit, hogy a helyi lap, a Mi újság? 21. évfolyam 1. száma jelent meg
legutóbb. Sok településen még újság sincs. A helyben szokásos mód azt jelenti, hogy a
polgármesteri hivatalban ki van függesztve a faliújságra a szemétszállítás, lomtalanítás, stb. A
hangosításra pályázatot adtunk be, reméljük, ez működni fog. Hiányosság, hogy nem
működik a kábeltévében a képújság, de a közeljövőben lehet, hogy megvalósul az internetes
kábeltévé.
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Kovács Miklósné vámosgyörki lakos: Hogyan lehetne érvényt szerezni annak, hogy a
Kossuth utcában betartsák a sebességhatárt? A gyerekek veszélyben vannak.
Toma István polgármester: Sajnos nem tudunk mit tenni.
Kovács Miklósné vámosgyörki lakos: Gratulálni szeretnénk a polgármester úrnak a
munkájához. A honlapon szerepel egy kérdés, hogy miért kapott kitüntetést. A válaszában
leírta, hogy mit tett eddig a településért, és ezek alapján megérdemelte az elismerést.
Tóth Zoltánné képviselő: Kovács Miklósné kérdésére válaszolva elmondanám, hogy felvettük
a polgárőrökkel a kapcsolatot, akik a tízórainál és az ebédnél átkísérik a gyerekeket a
napközibe. Diákpolgárőrséget is alakítottunk, amiben 6-8-ikos gyerekek önkéntesen
közreműködnek.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Van-e még esetleg kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor
megköszönjük, hogy eljöttek. Probléma, kérdés esetén továbbra is állunk rendelkezésükre a
polgármesteri hivatalban.
A közmeghallgatás 18.05 perckor véget ért.

Kmf.

Toma István
polgármester

Dr. Dobos Róbert
jegyző
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