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Jegyzőkönyv

Készült: Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december
17-én 17.00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésén.
Ülés helye: Községháza, 8225. Szentkirályszabadja, Petőfi S. u. 12.
Jelen vannak: Gyarmati Katalin polgármester, Szabó Péter alpolgármester, Sikosné
Szücs Marianna képviselő, Kovácsné Szabó Csilla képviselő, Dobi Sándorné képviselő,
Hiányzik: Öveges János képviselő, Dr. Kun Gazda Melinda képviselő
Állandó meghívottak közül: Szántód László jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Németh Sándorné ügyintéző
Napirend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Beszámoló a Képviselő-testület 2015.évi munkájáról
Beszámoló a Polgármesteri hivatal 2015.évi tevékenységéről
Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2015.évi tevékenységéről
Beszámoló a közművelődés 2015.évi tevékenységéről
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési
tervének és a 2016-2019.évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv
elfogadása
Előterjesztés Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Előterjesztés igazgatási szünetről
Fényforrás Kft. – szerződéshosszabbítás

Gyarmati Katalin polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, Kovácsné Hima
Ildikó védőnőt, Korbacsics Edit IKSZT munkatársat, Szántód László jegyző urat,
Doviscsák Tamás pénzügyi csoportvezetőt, Kovács Zsolt műszaki ügyintézőt.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes. A mai testületi ülésre
írásos anyag került kiküldésre. A napirendi pontokat szeretném kiegészíteni egy ponttal:
Szivárvány Óvoda téli szüneti zárva tartása. Aki egyetért a módosított napirenddel, kérem,
kézfeltartással jelezze.
Az ismertetett napirenddel a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal határozathozatal
nélkül – egyetértett.
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dobi Sándorné képviselőt és Szabó Péter
alpolgármester.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyével a testület egyhangúlag – 5 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – egyetértett.
1.

napirend - Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

Gyarmati Katalin polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést olvashattátok az előterjesztésben. Erről a testületi ülések előtt mindig tájékoztatni
kell a képviselőket.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
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A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 5 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 5 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
96./2015.(XII.17) Kt. határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadja.
2.

napirend - Beszámoló a Képviselő-testület 2015.évi munkájáról

Öveges János képviselő 17.10 órakor megérkezett, a jelenlévő képviselők létszáma 6 főre
változott
Gyarmati Katalin polgármester: Intézményeinkről próbáltam egy rövid tájékoztatót adni
számotokra. Annyit szeretnék pontosítani, hogy a 15 közfoglalkoztatott mellett van 4 fő,
akik majd oktatáson vesznek részt. Tehát jelen pillanatban 19 közfoglalkoztatott
alkalmazott van.
A munkájukat megköszöntem az Önkormányzat nevében, s kaptak ők is egy-egy
karácsonyi csomagot, mint a 62 év felettiek.
Repülőtér ügyben annyit, hogy nincs még válasz a Kúriától.
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban?
A jelenlévők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a Képviselő-testület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
97./2015 (XII.17.) KT határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Képviselő-testület 2015. évi tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót.
3.

napirend - Beszámoló a Polgármesteri hivatal 2015.évi tevékenységéről

Gyarmati Katalin polgármester: Ahogy a beszámolóban is olvashattátok, jelenleg
összesen 7 fő köztisztviselő (+polgármester) és 1 fő fizikai alkalmazott (hivatalsegéd,
takarító) dolgozik a Polgármesteri Hivatalban.
Jelentős változások történtek a pénzügyi csoportnál, ahol új csoportvezető, Doviscsák
Tamás végzi a feladatokat, Varga Valér a Számvevőszéknél helyezkedett el. Németh
Sándorné pedig a titkárságról átkerült a pénzügyre, ahol a korábbi munkakörétől
jelentősen eltérő munkát végez. A csoport a személyi változások és a jelentős leterheltség
miatt nincs könnyű helyzetben. Ráadásul Király Hajnalka sincs, mert babát vár és
táppénzen van.
Közfoglalkoztatásba jelenleg 19 fő vesz részt. Ebből 14 főt foglalkoztatunk közterületgondozás munkakörben, illetve 1 fő a szociális étkeztetés kiszállítását végzi. Másik
program keretében 2015. november 16. napjától 2016. június 30-ig 4 fő került bevonásra,
akik ez idő alatt képzésben is részesülnek.
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Érdekesség még a beszámolóból, hogy a 2015. december 9-i állapot szerint a népesség nyilvántartás adatai alapján az állandó lakosságszám 2218 fő. Idén sok házat megvettek,
sok a beköltöző.
Tartalmas beszámolót olvashattatok, köszönjük jegyző úr munkáját.
Láthattátok, hogy szociális alapon is mennyi kifizetés történt.
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan?
A képviselők részéről észrevétel nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
98./2015. (XII.17.) KT határozat:
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló polgármesteri
beszámolót.
4.

napirend - Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2015.évi tevékenységéről

Gyarmati Katalin polgármester: Tartalmas védőnői beszámolót olvashattunk. Öröm, hogy
15 baba született ebben az évben, s 12 várandós anyuka van a településen. Viszont
magas a veszélyeztetettek száma, 9 fő.
Olvashattuk, hogy Ildikónak jó a kapcsolata az intézményekkel, óvodával és iskolával is.
Több programot is szervezett az év folyamán Ildikó, amelyen szívesen vettek részt az
érdeklődők. Köszönjük egész éves munkádat.
Védőnőnk nagyon szerény és csak a beszámolóból tudtuk meg, hogy 2015. június 12-én a
VÉDŐNŐK NAPJA ünnepi rendezvényen Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át. Mit
lehet tudni a kitüntetésről?
Kovácsné Hima Ildikó védőnő: A 69 járáson belüli védőnő közül választott ki a járási
vezető védőnő munkám elismeréseként. Igen megtisztelő számomra az elismerés.
Gyarmati Katalin polgármester: Annyit még, hogy Ildikó sikeresen pályázott és ezzel
hozzájutott egy laptophoz, amely jelentősen megkönnyíti munkáját.
Kovácsné Hima Ildikó védőnő: Szeretném megköszönni, hogy az önkormányzat
segítségével rákerülhetett a Stefánia védőnői program, amely az adatszolgáltatásra
fordított időt jelentősen lecsökkenti, így több időm marad a gyakorlati védőnői munkámra.
Gyarmati Katalin polgármester: Köszönjük a munkádat, gratulálunk a Miniszteri Elismerő
Okleveledhez, s további sok sikert és kitartást a következő évhez is.
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan?
A képviselők részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a Védőnői Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót, kérem
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
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99./2015. (XII.17.) KT határozat :
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Védőnői Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolóját.
5.

napirend - Beszámoló a közművelődés 2015.évi tevékenységéről

Gyarmati Katalin polgármester: A beszámolóban olvashattuk, hogy a Nemzedékek Háza
ismét programokban gazdag évet tudhat maga mögött. Állandó szolgáltatásai a hét
minden napján az érdeklődők rendelkezésére álltak/állnak.
Színes, érdekes programokat tartottak. Kiemelném a beszámolóból, hogy 55 programot
tartottak eddig 1500 ember részvételével az év során, ami úgy gondolom, nagyon magas
szám. Öröm, hogy tényleg használják a helybeliek a házat, igényt tartanak a programokra.
Tartalmas évről szól a beszámoló, elfogadásra javaslom a testületnek.
Van-e kérdés Edithez a beszámolóhoz kapcsolatosan? Edit szeretnéd-e kiegészíteni a
beszámolódat?
Korbacsics Edit IKSZT munkatárs: A Nemzedékek Házán belül folyó munkáról annyit
szeretnék elmondani, hogy az IKSZT program és a községi kulturális élet programjai több
esetben összefonódnak, de sokkal több rendezvényünk volt, mint ami a közművelődési
beszámolóban említésre került. A kötelező 56 IKSZT programból 12 közművelődési
esemény volt és ezen kívül még számos olyan programra került sor, amely a település
lakóinak érdeklődésére tartott számot.
A költözködés a két helyiség cseréjével befejeződött, a téli szünetben már eszerint tudjuk
fogadni a látogatókat.
A képviselők részéről nem hangzott el észrevétel.
Gyarmati Katalin polgármester: Editnek és munkatársának Mónikának is köszönjük az
éves munkájukat, és szeretnék külön köszönetet mondani Editnek a színvonalas naptár és
képeslap elkészítéséhez.
Szavazásra bocsátom a napirendet.
Aki elfogadja a 2015. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót, kérem,
kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
100./2015. (XII.17.) KT határozat :
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
2015. évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót.
6.
napirend - Szentkirályszabadja Község Önkormányzat 2016. évi belső
ellenőrzési tervének és a 2016-2019.évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai
terv elfogadása
Gyarmati Katalin polgármester: Az önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet
a Képviselő-testületnek a tárgyévet megelőző év december 31-ig jóvá kell hagynia. Az
éves ellenőrzési tervek keretét alkotó stratégiai tervek megújítása is időszerűvé vált. A
vonatkozó szabályok alapján a belső ellenőrzési stratégiai terv négy évre szól, tehát 2016tól 2019-ig.
Önkormányzatunk belső ellenőrzési feladatait hasonlóan az elmúlt évekhez
Intézményfenntartó Társulás keretében látja el. A konkrét munkát a Szántó és Társa Bt.
végzi, akiknek munkájával továbbra is elégedettek vagyunk.
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A 2016-os évben 3 területen végeznének nagyobb ellenőrzést:
- az Önkormányzat 2015. évi normatíva igénylés megalapozottságának vizsgálata
- az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak
- a Szivárvány Óvodánál az étkezési térítési díjak megállapításának, beszedésének
és elszámolásának a vizsgálata
Javaslom a testületnek, hogy fogadjuk el a stratégiai tervet és a 2016-os belső ellenőrzési
tervet is. 2 határozati javaslatot kell elfogadnunk.
Van-e hozzászólás, javaslat a napirendhez?
A képviselők egyetértettek a 2016 évi belső ellenőrzési tervvel és a 2016-2019.évekre
vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervvel.
Gyarmati Katalin polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét, kérem kézfeltartással
jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
101./2015. (XII.17.) KT határozat :
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy elfogadja az Önkormányzat – jelen határozat mellékletét képező 2016. évi belső ellenőrzési tervét és utasítja a jegyzőt a tervezett
ellenőrzések végrehajtására illetve a végrehajtáshoz szükséges
megbízólevelek kiadására
Felelős: Szántód László jegyző
Aki elfogadja az Önkormányzat 2016-2019. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai
tervet, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
102./2015. (XII.17.) KT határozat :
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
az Önkormányzat 2016-2019. évekre vonatkozó belső ellenőrzési
stratégiai tervét.
Felelős: Szántód László jegyző
7.
napirend - Előterjesztés Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás
társulási megállapodásának módosítása
Gyarmati Katalin polgármester: 2015. november 26-i ülésünkön már tárgyaltuk a KeletBalatoni Térség Önkormányzati Társulás jövőjéről szóló előterjesztést.
A képviselő-testületek határozatai alapján, a 2015. december 3-án megtartott KBTÖT
ülésen született döntések alapján szükséges a társulási megállapodás módosítása (5.
számú módosítási javaslat).
Az egyik módosítás, hogy a Társulás feladatai közül a belső ellenőrzés közös szervezése
szűnjön meg 2015. december 31-vel. A belső ellenőrzés 2016. január 1-től választható
legyen az önkormányzatok döntése alapján, a Társulás keretén belül - a Társulással kötött
külön megállapodással - vagy önállóan kívánja megvalósítani az ellenőrzést.
A másik módosítás, hogy a társult településeket terhelő befizetés összege 50 Ft/állandó
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lakos /év, mely a működéssel kapcsolatban felmerült kiadások fedezetét biztosítja. A belső
ellenőrzésre a forrást a szolgáltatást igénybevevő önkormányzatoknak kell biztosítani,
melyet külön megállapodás alapján fizetik meg.
Látható, hogy a társulás döntéshozatala során az általunk is támogatott „C” variáció kapta
meg a szükséges támogatást, az előterjesztett módosítás ez alapján készült.
Számításaink szerint a változások nem okoznak többletköltséget a tavalyi évhez képest. A
települési lakosságarányos befizetés ugyan 200,-Ft/állandó lakos/évről 50,-Ft/állandó
lakos/évre csökkent, azonban a belső ellenőrzést érintő változások miatt annak költségei
továbbra is minket terhelnek.
2 határozati javaslatot kell elfogadnunk az előterjesztés alapján.
Van-e hozzászólás, javaslat?
A Képviselő-testület részéről hozzászólás nem hangzott el, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki elfogadja a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodásának 5. számú módosítását, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
103. /2015. (XII.17.) KT határozat :
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KeletBalatoni Térség Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 5.
számú módosítását elfogadja,- a határozat mellékletét képező tartalommal mely 2016. január 1. napján lép hatályba.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási
megállapodás módosítását – a társult önkormányzatok Társulási
megállapodása 5. számú módosítását jóváhagyó határozat birtokában –
aláírja.
A képviselő-testület felkéri a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó
hivatal jegyzőjét, hogy a Társulási megállapodás módosítását küldje meg a
Magyar Államkincstárnak és a Megyei Kormányhivatalnak.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2015.december 18. (tájékoztatásra a döntéshozatalról)
Aki egyetért azzal, hogy a társulás keretén belül oldjuk meg a belső ellenőrzési feladatok
ellátását a Szántó és Társa Szolgáltató Bt-vel, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
104./2015. (XII.17.) KT határozat :
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a Társulási
Megállapodás 5. számú módosításában foglaltak alapján- megbízza a KeletBalatoni Térség Önkormányzati Társulás elnökét, hogy a Szántó és Társa
Szolgáltató Bt-vel a belső ellenőrzési feladatok ellátásra vonatkozó feladat
ellátási szerződést módosítsa.
Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
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8.

napirend - Előterjesztés igazgatási szünetről

Gyarmati Katalin polgármester: Kezdeményezem a tavalyi évhez hasonlóan az
igazgatási szünet elrendelését a 2015. december 31-i napra.
A Képviselő-testület a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az
elmúlt évek tapasztalatai alapján szilveszter napján ügyfélforgalom nincs, az érintett
köztisztviselők szabadságának terhére a szünetelés megoldható.
Tavaly sem okozott problémát, hogy a hivatal szilveszterkor zárva volt.
A jogszerű szünetelés módja az, ha a testület engedélyezi az igazgatási szünetet.
Az egyéb időszakokhoz, ünnepnapokhoz hasonlóan rendkívüli esetre az elérhetőségünk
biztosított lesz, az igazgatási szünetről tájékoztatást teszünk közzé.
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület igazgatási szünetet rendeljen el
2015.december 31. napjára vonatkozóan, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
105. /2015. (XII.17.) KT határozat :
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete
szünetet rendel el 2015.december 31. napra vonatkozóan.
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szántód László jegyző
Határidő: 2015.december 18. (tájékoztatásra)
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igazgatási

napirend - Fényforrás Kft. – szerződéshosszabbítás

Gyarmati Katalin polgármester: A közvilágítás biztosítását jelenleg a Fényforrás Kft-vel
(Litér, Petőfi u. 15.) kötött szerződés alapján látjuk el, amely szerződés 2015. december
31-én lejár.
A szerződést 2014. évben kötöttük a szolgáltatóval.
A cég létrehozott egy internetes felületet, amelyen bárki bejelentheti a hibát. A
hibajavításokra a korábbi években tapasztaltaknál rövidebb idő alatt mindig sor került.
Mivel a szerződésünk 2015. december 31-én lejárna, a cég ügyvezetője kezdeményezte a
szerződés meghosszabbítását változatlan feltételekkel (a szerződéses árak és a
szolgáltatás változtatása nélkül) 2016. december 31-ig.
Javaslom a szerződés hosszabbítását.
Van-e hozzászólás, javaslat?
A képviselők részéről nem érkezett észrevétel, Gyarmati Katalin polgármester szavazásra
bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért azzal, hogy a Fényforrás Kft-vel a közvilágításra vonatkozó szerződést
hosszabbítsuk meg 2016. december 31-ig, kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
106./2015. (XII.17.) KT határozat :
Szentkirályszabadja
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szentkirályszabadja község közvilágításának villamos energia ellátására és
karbantartására vonatkozó, a Fényforrás Közvilágítás Üzemeltető és
Karbantartó Kft-vel (Litér, Petőfi u. 15. Cégjegyzékszám: 19-09-513621) kötött
szerződést meghosszabbítja 2016. december 31-ig. A szerződés egyéb
rendelkezései illetve a szolgáltatás és a karbantartás meghatározott árai,
tartalma változatlan marad.
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Felhatalmazza Gyarmati Katalin polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Gyarmati Katalin polgármester
Határidő: 2015. december 30.(a szerződéskötésre)
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napirend - Szivárvány Óvoda téli szüneti zárása

Gyarmati Katalin polgármester: A Szivárvány Óvoda vezetője Takács Jánosné írásban
kérte, hogy a testület fogadja el az óvoda téli szüneti zárását 2015. december 21-től 2016.
január 3-ig. Első nevelési nap 2016. január 4. (hétfő).
Előzetes felméréssel győződtek meg arról, hogy nem okoz problémát az óvoda bezárása
Van-e kérdés, javaslat a napirenddel kapcsolatban?
A képviselők részéről nem érkezett hozzászólás, Gyarmati Katalin polgármester
szavazásra bocsátotta a napirendet.
Aki egyetért a Szivárvány Óvoda téli szüneti zárva tartásával 2015. december 21-től 2016
január 3-ig, kérem, kézfeltartással szavazzon.
A döntéshozatalban valamennyi jelenlévő – 6 fő – képviselő részt vett.
A testület egyhangúlag - 6 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
107. /2015. (XII.17.) KT határozat :
Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Szivárvány Óvoda téli szünet idejére – 2015. december 21-től 2016. január 03-ig –
történő zárva tartásához. Az első nevelési nap 2016. január 4.
Felhatalmazza Takács Jánosné óvodavezetőt a szükséges intézkedések
megtételére és a szülők értesítésére.
Felelős: Takács Jánosné óvodavezető
11.

napirend – Vegyes ügyek

Gyarmati Katalin polgármester néhány pontban tájékoztatást nyújtott a Képviselő-testület
felé:
- A két ünnep között a rendezési terv döntéshozatalához a testületnek össze kell
ülnie. Még nem érkezett meg a főépítész záró-véleménye, amint rendelkezésre áll,
összehívom a testületet, hogy a pályázati elszámoláshoz is szükséges döntés
megszülethessen.
- Elkezdődött a rászorult családok részére a szociális tűzifa kiszállítása. 32 család
részesül benne: 24 család 1 m3-t, 8 család 2 m3-t kap Sajnos két kérelmet el kellett
utasítani a jövedelem túllépés miatt.
- Díszpolgárok, kitüntetettjeink megkapták az új naptárt, karácsonyi jókívánságainkat.
Több köszönő telefont is kaptam ez ügyben.
- Adóbehajtás megkezdődött: súlyadó tartozásnál elkezdtük kivonni a forgalomból az
érintett gépjárműveket, ennek köszönhetően jelentősen megnőttek a befizetések.
Egyéb hátraléknál jelzálog bejegyzést kezdeményeztünk. Szeretnénk ezt a
tendenciát folytatni az adóhátralék csökkentése érdekében.
- Rendkívüli önkormányzati támogatásra pályáztunk, Kontrát Károly úrral beszéltem
személyesen is pénteken, s ígérte, hogy utánanéz. Tegnap kaptam telefont, hogy
sajnos forráshiány van, de bizakodunk legalább részeredményben.
- Porga Gyula Veszprém város polgármesterével beszéltem: reptér ügyben nem jött
válasz Orbán Viktor miniszter úrtól. Amíg a Kúriától nem kapunk választ, addig
elindítani sem lehet, hogy kormányhatározattal finomítsák egy kicsit a terület
repülőtérré való besorolását.
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