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Hanzelik Gábor: Köszönti a megjelenteket és ismerteti a település pénzügyi helyzetét, a
körjegyzőség kialakításának szervezeti és pénzügyi előnyeit, a Művelődési Ház felújításának
aktuális állapotát. Ismerteti az önkormányzati és oktatási törvény lehetséges, parlament előtt
lévő törvénymódosítását, azok településünkre vonatkozó hatását.
Rövid helyzetértékeléssel beszámol a második félévben szükséges „megszorító”
intézkedésekről:
a.) idén nem volt falunap
b.) nem tudtunk murvát rendelni a temetőbe,
c.) díszkivilágítást sem tudtuk megfinanszírozni,
d.) egyetlen civil szervezetünket sem tudtuk támogatni,
e.) folyamatosan működési hitelből kellett biztosítanunk a működést,
A fentiek lapján nagyon nagy eredménynek tartja, hogy az önkormányzat még működőképes.
Ezt követően részletesen ismerteti a művelődési ház fejlesztésével kapcsolatos kivitelezői
hiányosságokat, és elmondja, hogy a beruházásnak ebben a szakaszában már nem lehet
„kiszállni” a beruházásból.
A Kápolna úti beruházóval az önkormányzat sajnos perben áll, az út nem megfelelő műszaki
tartalmú kialakítása miatt. 2012. februárban lesz a következő tárgyalás ez ügyben.
Moller Ferenc: Ki hagyta jóvá a kivitelezést, hogyan történhetett meg így a vállalkozó
kifizetése?
Hanzelik Gábor: A teljesítés igazolása a műszaki ellenőr és a polgármester részéről is
megtörtént, az önkormányzat ez alapján fizette ki a vállalkozói számlát. Egyetlen reményünk
van, hogy polgári peres eljárásban „jogcím nélküli meggazdagodás” jogcímen a kivitelezőtől
kártérítést lehet elérni.
Csobán Zoltán: Az önkormányzati beruházások sajnos nagyon bonyolultak, túl
szabályozottak, pl a kötelezően lefolytatandó közbeszerzési pályázati rendszer miatt is.
Esetleg az önkormányzat egy kicsit korábban foglalkozhatott volna már az út kivitelezéssel
kapcsolatos hiányosságokkal.
Hanzelik Gábor: Az önkormányzat pénzügyi helyzetét tekintve elmondja még, hogy 2012
január végéra a pénzügyi helyzetünk stabilizálódhat. Több pénzintézettel is tárgyalunk az

esetleges hitelkonstrukció átdolgozására. Sajnos az idei évben egyetlen telket sem sikerült
eladnunk, ezért a jelenlévőktől is azt kéri, hogy aki ebben bármilyen segítséget tud adni
jelezze azt. Évente egy-két telek értékesítése már nagymértékben javíthatná az önkormányzat
pénzügyi helyzetét.
Kiss Lászlóné: elmondja, hogy intézményvezetőként hogyan éli meg ezt a pénztelenséget, és
éppen ezért köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak azért, hogy a második félévben is
működtek az intézmények, fűteni tudtak, és meleg étel kerülhetett a gyermekek elé. Sorban
lehet hallani oktatási intézmények bezárásáról, és nálunk az idei évben még csoportszoba
bővítés is történt. Köszönet ezért a képviselőknek. Örömét fejezte ki azért, hogy így lehetett
az idei évet lezárni.
Hamvas András: Több problémáról beszél
a.) Erzsébet utcai vízelvezető árkok nem funkcionálnak,
b.) Telekértékesítésre javasolt megoldás, amit a testület nem fogadott el,
c.) Vasgyűjtésből befolyt összeg adósságcsökkentésre történő felhasználása
d.) Nehezményezi, hogy az iskola igazgatója nem támogatta a fenti ötletét.
e.) A jégpálya kialakításában több aktivitást várt volna a falu vezetőitől
Dósáné Barta Ildikó: A vasgyűjtést jó ötletnek tartja, de véleménye szerint politikát nem kell
ebbe a dologba „keverni”.
A népszámlálással kapcsolatban tett fel kérdést.
Baumstark Tiborné: A kisebbségi önkormányzatok támogatása nem függ a népszámlálási
adatoktól, különösen attól nem, hogy hányan vallották magukat valamely nemzetiséghez
tartozónak. A támogatás rendelet által szabályozott módon történik a központi költségvetésből
általános és un. Feladatalapú támogatásként.
Makk József: kéri, hogy az önkormányzat tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a
járási központ ne Nyergesújfalu legyen.
Hanzelik Gábor: A képviselő-testület ez ügyben már megtette azokat a lépéseket, melyekre
jogalapja van. A járási rendszer előkészítését végző minisztérium felé felterjesztéssel éltünk,
kérve a dorogi járási központ megvalósítását.
Dósáné Barta Ildikó: a temetőben, és a közterületeken miért nem működik a száraz levelek
összeszedése? Bécsi úton zebrák kihelyezését javasolja.
Hanzelik Gábor: sajnos nagyon kevés közmunkást tudunk foglalkoztatni. Jövőre érdemes
lenne kialakítani egy települési komposztálót, ahova a falevelet, közterületeken lenyírt füvet
komposztálhatnánk.
Zebra kialakítására a vasútállomásnál a tervezett vasúti fejlesztés kapcsán szerintem lehetőség
lesz. A művelődési háznál gyalogos sziget kialakítása kérdésében felveszi a kapcsolatot a
megfelelő hatóságokkal.
Szakmár Jánosné: a vasút állomás melletti vízelvezetés problémájának megoldását sürgeti.
Hanzelik Gábor: Az előbb említetteknek megfelelően a vasútállomás környéke jelentős
átalakítás előtt áll. 102 férőhelyes parkoló létesítését tervezik egy a NIF által tervezett

beruházás keretében. A terület a Máv tulajdonában van így jórészt az ő döntésük hogyan
alakítják a területet, de természetesen figyelemmel kísérjük a megvalósítást.
Egyéb kérés hozzászólás nem volt, Hanzelik Gábor a közmeghallgatást bezárta.
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