Jegyzőkönyv
Vasasszonyfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 15-én tartott
közmeghallgatásáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Vasasszonyfa község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 15-én
17,30 órai kezdettel a Művelődési Házban tartott közmeghallgatásáról.

Jelen vannak: Desits József polgármester, Soós József, Balogh Zsolt, Kovács Róbert,
Nagy Kálmán, képviselő (5 fő)
Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző, 54 fő a település lakói közül

Napirend:
1. A 2014. évi költségvetés teljesítése, önkormányzat vagyoni helyzete
Előadó: Desits József polgármester
2. Az elkövetkezendő időszak fejlesztési elképzeléseinek ismertetése
Előadó: Desits József polgármester
3. Kérdések, hozzászólások

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes,
ismertette a napirendet.

Első napirendi pont:
A polgármester ismertette a 2014. évi gazdálkodás III. negyedéves adatait, valamint a 2013. évi
mérleg alapján az önkormányzat vagyoni helyzetét.
Elmondta, hogy ettől az évtől új számvitelirend szerint folyik a könyvelés, ami az önkormányzat
számára szokatlan és kevesebbet mond, mint a megszokott szakfeladatos nyilvántartás.
Külön beszélt a megvalósított fejlesztésekről: utak kátyúzása, parkolók kiépítése az orvosi
rendelő előtt, orvosi rendelő felújítása.
Évvégén várhatóan 4,5-5 mFt pénzmaradványa lesz az önkormányzatnak.

Második napirendi pont:
A polgármester a 2015. évi elképzeléseket vázolta fel, hangsúlyozva, hogy ebben az évben nem
kellett koncepciót készíteni, így még bizonytalanok a számok.
A bevételi és kiadási főösszeg 23 mFt körül várható.
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Fejlesztési kiadásokra 7,6 mFt állhat rendelkezésre, a célok:
- ravatalozó felújításának megkezdése, kb. 6 mFt,
- belterületi árkok tisztítása, felújítása,
- templom külső, belső felújításához 5-600 eFt támogatás nyújtása az egyházközségnek.
A megyei fejlesztési terv elkészítéséhez 12 projekt-javaslatot nyújtott be az önkormányzat a
tavasszal, ebből az őszi választások után a megyei önkormányzat elnöke arról tájékoztatta a
jegyzőnőt, hogy a belvízelvezetés és a buszforduló felújítása kerülhet be a megyei tervbe.
Polgármester ismertette az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét.
Kérdések, hozzászólások:
Gyarmati Zsuzsa: a Széchenyi utca 34 és 34/A-ban lakókkal és az általuk tartott kutyákkal
kezdeni kellene valamit, a két házban van legalább 12 kutya, amik közül nem tudni mennyi van
beoltva. Hajnalban újságkihordáskor a kapukban támadólag lépnek fel, a postást is zavarják a
munkájában, sokszor kijönnek az utcára és bemennek mások udvarára is. Most az ülés elején
adtunk át a jegyzőnőnek levelet erről. Valami megoldást várunk.
Jegyzőnő: elolvasta a levelet, ebben szabálysértésre és birtokvédelemre utaló információk is
szerepelnek. Részletesen ismerteti az egyes eljárások kritériumait.
Timár Józsefné: december 2-án Széchenyi utcában kerékpározott a Balogh Zsolték háza előtt
támadta meg két kutya alig tudott elmenekülni. A lányáék szemben laknak Strem Lászlóékkal
nem tudnak pihenni, a gyerekek is felriadnak éjszaka amikor a kutyák neki rohannak a kapunak és
ott ugat az egész falka. A veje altatóval alszik, hogy reggel el tudjon menni dolgozni. Már tavaly
is írtak panaszos levelet a Járási Hivatalnak, Ők visszaküldték a Jegyzőségre és nem történt
semmi. A képviselőket is megérte, hogy segítsenek, valamennyi képviselő ebben az utcában
lakik, de a Kovács Robin kívül senki nem lépett az ügyben.
Jegyzőnő: a beadványra a lányának válaszoltam, hogy a megjelölt ingatlanon nincsenek kutyák,
nem nevezték meg az ebek gazdáját, ez szükséges a birtokvédelmi eljárás lefolytatásához. Ezen
levelem után nem érkezett semmilyen beadvány hozzám. Ismét elmondja mik a birtokvédelmi
eljárás megindításának feltételei.
Márffy József László: mi azt akarjuk, hogy megoldás legyen a problémára, mielőtt baj lesz, nem
akarunk mi semmilyen eljárást, nekünk is jogunk van a nyugalomhoz. Szentgotthárdon egy kutya
miatt is lefolytatták az eljárást.
Jegyzőnő: a jogszabályi előírásokat be kell tartani, van ellenérdekű fél is. Mint elmondtam a
birtokvédelmi eljárásban a bizonyítás a kérelmezőt terheli, a beadványnak tartalmaznia kell a
jegyző döntésére vonatkozó kifejezett kérelmet, írásban megküldöm Önöknek mit kell
tartalmazni a kérelemnek.
Balogh Zsolt: Te is olvastad, hogy Szentgotthárdon is évekig tartott az ügy és végül a bíróság
döntött. Én is ott lakom a közelben tudom mi a helyzet.
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Jegyzőnő: a bírósághoz közvetlenül is fordulhatnak.
Márffy József: nem bíróságra akarok menni, nyugalmat akarok, elviselhetetlen ez a kutyaugatás.
Hencsey Zsolt: a temető körüli vízelvezető árkok a sok eső után tele vannak vízzel, ki kellene
tisztítani.
Polgármester: jövő évben megoldjuk.
Seper Szilvia: a temető körül elszáradt fák vannak ki kellene vágni, mert veszélyesek és
rendetlenek. Az utolsó temetésen olyan ütött-kopott szenteltvíz-tartó volt kihelyezve, hogy az
szégyen, a ravatalozói székek állapota sem megfelelő, ez nem pénz, hanem odafigyelés kérdése.
Polgármester: a fákat kivágjuk. A ravatalozóba van megfelelő felszerelés, ez az utolsó eset a
szolgáltató hibája volt, ezentúl minden temetés előtt a falugondnok ellenőrzi mit helyeznek ki.
Kovács Miklós: a Széchenyi utcában az árokrendszerrel kezdeni kell valamit, mert tűrhetetlen az
az állapot ami a nagy esőzések után kialakult, hogy a házak udvarán folyik be a víz, sár.
Polgármester: a tulajdonosoknak is vannak kötelezettségeik, az árkokat átereszeket, ki kell
tisztítaniuk. A Széchenyi utca mögötti árok meghúzása, kitisztítása mindenképpen megoldandó.
A közút árkát is ki kell tisztítani ahhoz, hogy ez a probléma megszűnjön. Velük megkezdtük a
tárgyalásokat.
Soós Dezső: a Vesztergom Valér előtti árkot is ki kellene tisztítani.
Márffy József: júniusban kimérték a földeket, de a tulajdonosok nem tudnak kimenni gyalog
megnézni olyan rossz a mezei utak állapota, a nagy gépek is bejönnek az utcába. A
szomszédomban évek óta nincs lekaszálva a fű, ott dzsumbuj van, ha nyáron egy üveg darabtól
kigyullad leég az én házam is odalesz egy élet munkája, ki lesz a felelős, ki fogja kifizetni? Miért
nem lehet kötelezni a tulajdonost a rendbetételére?
Jegyzőnő: az ingatlan tulajdonosának többször ment ki felszólítás, de mivel nem tartózkodik a
címen nem történik semmi.
Márffy József: derítsék ki kié az a ház, az hol lakik és kötelezzék a rendbetételre!
Jegyzőnő: a ház Viszket Jánosé, akinek ezen a címen kívül –ahol nem tartózkodikbejelentett lakcíme nincs.
Polgármester: lekaszáltatjuk és a költségeket megpróbáljuk behajtani.
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más

