J E GYZ Ő K Ö NYV
Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a
Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról
Jelen vannak: Németh Imre polgármestert, Biczó Judit alpolgármester, Biczó Endre képviselő
( 3 fő )
Távolmaradását előzetesen bejelentette: Biczó Kálmánné képviselő, Geosits Balázs képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Husz Norina jegyző, Prystupáné Tóth Teodóra ügyintéző
Jelen van még a lakosság köréből 6 fő.
Németh Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a közmeghallgatás
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselő-testületi tagból 3 fő megjelent, majd a
közmeghallgatást megnyitotta. Ez után javaslatot tett a közmeghallgatás napirendjére:
NAPIREND
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról
2.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének koncepciója

Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a 2015. február 18-i közmeghallgatás napirendjét a javaslatnak megfelelően
elfogadta.
A képviselők ez után megkezdték a napirendek tárgyalását az alábbiak szerint:

1.) Beszámoló az Önkormányzat 2014 . évi gazdálkodásáról
Németh Imre polgármester: Elmondta, hogy a tavalyi év hosszú idő után az első volt, melynek
során nem csak a működés stabillá tétele jelentett mindennapi feladatot, hanem újra gondolhattak
fejlesztésekre is. Az állam által az önkormányzatokra rábízott kötelező feladatok (óvodai nevelés,
szociális feladatok, orvosi ellátás, gyermekjóléti tevékenység, stb.) után a közösség fejlesztésére is
lehetett gondolni. Nagy örömükre szolgál, hogy összeverődő csoportok alakultak, melyek az
önkormányzat háttértámogatásával új színt visznek a falu életébe. Gondol itt elsősorban a
Hársfavirág Asszonykórus, illetve a Varázskezek foglalkoztató csoportra. Az önkormányzat 2014ben forrást tudott biztosítani a Művelődési Ház (terasz, garázs, fatároló, kerítés) környékének
rendbetételére, az iskola-óvoda épület bérbeadásával egyidejűleg az ingatlanon kisebb felújítások
elvégzésére. Pályázati forrás igénybevételével egy új falugondnoki gépjármű került beszerzésre,
melyhez 3 millió forint önerő biztosítása sem jelentett gondot. Sikerült a település jelentős
rendezvényeit (falunap, nyugdíjas találkozó, gyermeknap) színvonalasan megtartani, illetve néhány
alkalommal a település lakói számára kikapcsolódást nyújtó szabadidős tevékenységet szervezni.
Ezen folyamat- bíznak benne- hogy egy fejlődési szakasz előnyeit jelenti. Nagyon sok megoldandó
feladat vár még rájuk. A lakossági jelzéseit is figyelembe véve törekednek arra, hogy minden feladat
meg is valósuljon.
Ez után kérte a jelenlévők kérdéseit, hozzászólásait.

Biczó Antal: A temetőkapuval szemben esedékes lenne egy lámpa. Évente kétszer van kihasználva,
de sok balesetet megelőzhetne.
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Németh Imre polgármester: A területgazdával beszélt, van rá lehetőség, hálózati igényt kell beadni,
ezt csak az E.ON csinálhatja meg. A közvilágítás 2,1 millió forintba kerül, ehhez jón még hozzá
20 ezer forint/hó a karbantartás költségeire.
Szabó Tiborné: A temetőben a ravatalozó felőli részen rendezetlen állapotok vannak. Az elöregedés
miatt a temetőben kivágott két fát, amit ő gondozott hosszú ideig, miért az kapta, aki, miért nem
más? Neki nem is kellett volna, de a becsület!
Németh Imre polgármester: Köszönte az észrevételeket. A fával kapcsolatban a kérdező férjét hívta
fel először, ő közölte vele, hogy ők nem tartanak igényt a fára. Úgy gondolja, hogy rászorulók
kapták meg a fát.
Biczó Antal: A civil szervezetek 2015. évi támogatása hogyan foga alakulni. A járdák melletti zöld
felnyesésére és karbantartására gondot kellene fordítani.
Németh Imre polgármester: A tavalyi évhez hasonlóan a tervezetben ugyanúgy szerepel a
támogatás. A május 31-i iparűzési adóbevallások után majd visszatérnek rá. A zöldterületek
karbantartásával kapcsolatban folyamatban van közmunka pályázat, a következő időszakra 4 fő
foglalkoztatásának lehetőségére pályáztak.
Több kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselők ez után rátértek a következő napirend tárgyalására.
2.)Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének koncepciója
Németh Imre polgármester: Elmondta, hogy a 2014. év teljesítménye határozza meg az idei év
lehetőségeit. A finanszírozás formája és mértéke ebben az évben sem változott jelentősen. A
bevételek között továbbra is legnagyobb súllyal az állami támogatás jelenik meg. A költségvetést
ezért szigorú tervezés mellett kellett elkészíteni. Ismertette a 2015. évi költségvetés bevételi és
kiadási főösszegét, a főbb költségvetési tételeket. A költségvetés tervezésekor először a kötelező
feladatok ellátásának biztonságát kellett garantálni, ez után lehet csak minden egyéb feladatra
tervezni. Elmondta, hogy a 2015-as év költségvetésének összeállításánál is azt kellett szem előtt
tartani, hogy hiányos költségvetést nem lehet készíteni, ezek mellett pedig feladat finanszírozás
alapján meghatározott központi elosztás számait kellett figyelembe venni Bízik benne, hogy lesz
lehetőség fejlesztések megvalósítására is. Több felújítást szeretnének, pl. orvosi rendelő belső
felújítása (járólapozás, festés), a ravatalozónál lépcső kialakítása, tető javítása, a szerszámtárolóra
kaput szeretnének. Szeretnék az Ady utcában először a kátyúkat megszüntetni, majd pedig a
lehetőségek függvényében az utca aszfaltozását elvégezni. Várják a lehetőségeket a régi vágyak
megvalósítására, pl. játszótér és buszvárók felújítása. A Vas Megyei Közgyűlés által elfogadott
fejlesztési koncepcióban megvalósításra javasolt a faluközpont felújítása, benne játszótérrel és 2 db.
esőbeállóval. Azokat a rendezvényeket, támogatásokat, amiket korábban biztosítottak, továbbra is
biztosítani szeretnék. A 2015. évi költségvetésbe az eddig megszokott jóléti juttatásokat szeretnék
fenntartani. Ehhez az állam is biztosít támogatást.

A polgármester ez után megkérdezte a jelen lévőket, hogy van-e még valakinek kérdése, javaslata,
hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt.
Németh Imre polgármester kérte, hogy továbbra is jelezzenek, szóljanak, ha probléma, kérdés van,
igyekeznek azt kezelni, vagy továbbítják azok felé, akik azt orvosolni tuják.
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