JEGYZŐKÖNYV

EGERÁG
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. november 14. napján
MEGTARTOTT
KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

Hozott határozatok:
87/2013. (XI.11.)
88/2013. (XI.11.)

2
JEGYZŐKÖNYV
Készült Egerág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 11-én
18.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.
Az ülés helye: Művelődési Ház
Egerág, Szabadság tér 1.
Jelen vannak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hegyi Győző
Karl Gábor
Bólyiné Németh Ildikó
Horváth Miklós
Kun Zoltán
Schwamberger Tamás

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távol: Mogyorósi Zoltán

képviselő

Valamint:
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna
Heilmann-né Kistóth Ágnes
Lakosság részéről:

jegyző
jkv. vezető

50 fő

1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi tevékenységről.
Előadó: Hegyi Győző polgármester
2./ Közérdekű kérdések, javaslatok
Napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi tevékenységről.
Előadó: Hegyi Győző polgármester
(Írásos előterjesztés a jkv.-höz csatolva)
Hegyi Győző polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatta a jelenlévőket.
2./ Közérdekű kérdések javaslatok
Tóth István egerági lakos: a szemétszállítással kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy
nincs e arra lehetőség, hogy a zöldhulladékot is elszállítsák és ez vonatkozik az elektromos
berendezésekre is. A lomtalanítás alkalmával pont azokat a dolgokat nem vitték el, ami
leginkább összejött. Nem lehetne ez ügyben lépni? Várható-e a csatornázás?
Hegyi Győző polgármester: a Dél-Kom Kft.-vel a szerződésünk december 31. napjával lejár.
A közbeszerzési eljárás folyamatba van. Nem hiszem, hogy van rá lehetőség, hogy akár a
zöldhulladékot, akár az elektromos berendezéseket elszállítsák. Jegyző asszonnyal közösen
szerettük volna elérni a szerződés meghosszabbítását azért, hogy ne kelljen a közbeszerzést
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kiírni. Az eljárás nem kevés pénzbe fog kerülni és legnagyobb meglepetésre ugyanezzel a
szolgáltatóval fogunk szerződést kötni.
Hallani lehet, hogy a közszolgáltatások állami szférába fognak kerülni, az állam nonprofit
szervezetként fogja a feladatot ellátni. Ennek jelét mi nem látjuk, lehet, hogy a városi
önkormányzatok rendelkeznek már információval. A közszolgáltató csak azt a feladatot látja
el, amit a szerződésben vállalt, plusz feladatot nem lát el.
A szennyvízzel kapcsolatosan azt tudom, mondani, hogy Anglia 60%-a nincs lecsatornázva.
Szennyvízcsatornázással kapcsolatosan több kész pályázatunk van, de egyiket sem tudtuk
megvalósítani, mert éppen akkor másra volt szükség. A lerakóhelyek az UNIÓS előírásoknak
nem felelnek meg. A szennyvízürítő működésére 2015. január 01. napjáig van engedélyünk.
Az állam részéről nincs törekvés a csatornázásra. A beruházás összegét ismerve azt
gondolom, hogy a lakosságra nagy terhet rónánk. Nem is arra, aki ráköt a rendszerre, hanem
arra, aki nem. A törvény szerint, aki nem csatlakozik a rendszerhez, annak
környezetszennyezési díjat kell fizetni.
A megoldás az lehetne, ha nonprofit módon tudnánk a szolgáltatást biztosítani, az
önkormányzat saját szállító járművel végezné a feladatot.
A zöldhulladék elszállításával kapcsolatosan elmondanám, hogy az önkormányzatnak az
lenne a jó, ha komposztálhatná. Egy komposztáló telep a növénytermesztésben sokat tudna
segíteni.
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna jegyző: tisztelettel köszöntök mindenkit. Szeretném
elmondani, hogy nekem, mint jegyzőnek Egerág és Kisherend ugyanúgy fontos, mint
Kozármisleny. Áprilisban, Kozármislenyben megszerveztem az e-hulladék elszállítását, ez
Egerágon és Kisherend is meg lett hirdetve. Kisherendről a falugondnoki busz kettőt is
fordult. Javaslom, hogy mindenki gyűjtse továbbra és jövőre is megszervezem ezt az akciót és
akkor át lehet hozni a feleslegessé vált berendezéseket. Az idei évben nagyon rövid volt az
idő, mivel a csatlakozás akkor történt.
Szücs Árpád egerági lakos: jegyző asszony említette a falugondnoki buszt, nálunk ez nem
működik. Van, és még sem tudjuk fenntartani.
Hegyi Győző polgármester: a busz működik, csak már nem ingyenesen. Mindenkinek fizetni
kell a használatért. Más községekben ez már 10 éve így működik, senki nem kapta meg
ingyenesen a buszt. Egerágon ez éveken keresztül így működött, de most erre nincs lehetőség.
Tudni kell azt is, hogy eddig ingyenesen szállítottuk a Kozármislenyből, Pécsudvardról és
Szemelyből járó iskolásokat és óvodásokat, most ez sincs. Az iskola fenntartója az állam lett,
a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem vállalta a busz finanszírozását,
ennek költségét az önkormányzat önerőből nem tudta vállalni.
Szücs Árpád egerági lakos: az új szelektív hulladékgyűjtő edényeket mikor lehet használni?
Hegyi Győző polgármester: a pályázat 2006-ban készült, az idei évben kialakításra került az
edények helye. Páva Zsolt polgármester úr arról tájékoztatott bennünket, hogy a következő 2
évben a beruházás nem fog befejeződni. A tervezést és a kivitelezést a Közgép Zrt. végezte,
ezt csak tájékoztatóként mondtam.
Koncz Jenő egerági lakos: beszéljünk pár szót a szárítóról, mást is zavar vagy csak engem?
Hegyi Győző polgármester: ezt nem biztos, hogy mindenki érti, ezért elmondom, hogy
Koncz Jenő a Jókai utcában lakik és zavarja a szárítóból jövő zaj. Az üzemről hivatalos
információnk nincs. Az Agro Balance Kft. kérte tőlünk a szakhatósági állásfoglalást az építési
engedélyhez. A szakhatósági állásfoglalást megadtuk, a feltételeket leírtuk. Működési
engedéllyel nem találkoztam, iktatott ügyirat ezzel kapcsolatosan nincs. Hivatalos ismeretünk
nincs arról, hogy ott bárminemű tevékenység folyna.
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Koncz Jenő egerági lakos: mi a teendő?
Hegyi Győző polgármester: írásos megkeresés az önkormányzat részére, illetve a
jegyzőkönyv alapján utána járhatunk a kérdésnek. A 6/2011.(I.14.) VM rendelet szabályozta a
lakóövezettel határos zaj, hang és különböző szennyezést kibocsátó cégek telepítésével
kapcsolatos szabályokat. Ez a rendelet fogalmazta meg, hogy milyen módon lehet bármilyen
tevékenységet végezni a lakóhelyhez közel lévő cégeknek. Erről a rendeletről tájékoztattuk a
Kft., de azóta sem kaptunk semmiféle hivatalos dokumentációt. Az önkormányzatnak, mint
szakhatóságnak kellett volna hivatal iratot kapnunk a Kft. működéséről.
Csontos Tamás egerági lakos: tervezi-e az önkormányzat az esővizet elvezető árkok
tisztítását?
Hegyi Győző polgármester: az idei évben is terveztük. Gondot okoz, hogy sok helyen a
hídgyűrűk is eltűntek, betömődtek. A vízelvezető árkok tisztítására nincs pályázat, az
önkormányzat önerőből nem tudja megoldani. A feladatalapú finanszírozás az
önkormányzatok életébe megszorításokat hozott, ha ez így marad, akkor örülni fogunk, hogy
ha a működést biztosítani tudjuk. A tisztításhoz a Közútkezelő Kht. engedélye is szükséges.
Boczné Tamás Ilona egerági lakos: lesz-e húsbolt?
Hegyi Győző polgármester: a testület tárgyalt róla, 8 millió forint összegű hitelt kellett volna
felvenni, amiből a beruházás megvalósítható lett volna. A hitel felvételét nem mertük
felvállalni, ehhez az is hozzátartozik, hogy a stabilitásról szóló törvényt nem ismertük. Az
önkormányzatoknak lehetőségük van 10 millió forintig folyószámlahitelt felvenni és ehhez
még csak engedély sem. A stabilitásról szóló törvény pedig kimondja, hogy az
önkormányzatok hiteleit átvállalja az állam.
Időközben megjelent egy pályázat, melyre a Szociális Szövetkezet pályázhatott. A
Minisztérium bíztatott bennünket a pályázat benyújtására. A Szociális Szövetkezet a
pályázatot benyújtotta, 9 fő foglalkoztatását kellett vállalnunk, ennek keretében dolgozik Abai
Tünde a boltban. A pályázati támogatás 42 millió forint, de még nem tudunk a pályázatról
semmit. A pályázatot augusztus 31-ig bírálták el, azt tudjuk, hogy Pintér Sándor miniszter úr
előtt lévő listán Egerág is szerepel. Várjuk az értesítést, már csak azért is, mert további egy főt
foglalkoztatását kell megkezdenünk saját erőből. Az idei évet mindenképp meg kell várnunk.
Már csak azért is, mert a Start program február 28-án befejeződik, lejár a 3 év. A program
indulásakor vállalni kellett, hogy a program befejezését követően az embereket a Szövetkezet
fogja foglalkoztatni. Nincs információnk, ezért kérdéseinket már megküldtük a Munkaügyi
Központnak, de érdemi választ még nem kaptunk. Semmilyen munkába nem kezdhetünk,
mert akkor a 42 millió forintot el fogjuk veszíteni. Az idei évben folyószámlahitelt már nem
vehetünk fel, mivel azt december 20-ig vissza kellene fizetni. A húsboltra szükség lenne, de
addig nem léphetünk tovább, amíg nincs döntés a pályázatban.
Érdekeségként mondanám, hogy a piac működésére benyújtott pályázat elbírálásában 18
hónapja nincs döntés.
Tóth Istvánné egerági lakos: azt halljuk, hogy az önkormányzatnak nincs pénze, az állami
támogatás évről-évre kevesebb. Elhangzott, hogy a vízelvezetőárkok karbantartása is
problémát okoz. Gondolkodni kell azon, hogy milyen feladatok vannak, amelyeket az itt élő
emberek saját erő hozzátevésével meg tudnának valósítani. Az óvodánál is ez a helyzet, jó
lenne, ha lenne ismét társadalmi munka, melyen minél többen részt vennénk. Szeretek itt élni,
szeretem Egerágot, fogjunk össze, tegyünk magunkért.
Hegyi Győző polgármester: az emberek morális tönkretétele napjainkra teljesen
megvalósult. Van-e képesség, hogy felálljanak az emberek, és ami még fontos az az akarat.
Ha már óvodás korban nem tudjuk a gyerekeket megfogni, itt tartani, akkor milyen jövőre
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számíthatunk. A község fiataljai elmennek külföldre dolgozni, nem itt tervezik a jövőjüket.
Sötéten látom a vidék jövőjét, senkit nem érdekel, hogy mi lesz velünk, elégedettek vagyunk e
vagy sem.
Tóth Istvánné egerági lakos: mi itt élünk, azon kell gondolkodnunk, hogy mi az, amit saját
kezünkkel tenni tudunk.
Hegyi Győző polgármester: elvárható-e ez az emberektől? Ehhez jól működő közösség kell
és akkor ez a kérdés nem lenne kérdés.
Schwamberger Tamás képviselő: a közösségeket nehéz életbe tartani. Egy jó közösség
létrehozása nagyon nehéz. Az egyházközségben működik a közösség, az egyházközség tagjai
eljönnek takarítani, füvet vágni.
Kerner István egerági lakos: tartsunk egy megbeszélést, ahol meghatározzuk a sorrendet
azokról a munkákról, melyekben segíteni tudunk.
Kun Zoltán képviselő: szorosan nem a felvetéshez tartozik, de érdekességkén megemlítem.
Kezdeményezték a Pécsi Borvidékhez történő csatlakozást. A testület nem tudott dönteni,
nem szerette volna, ha a döntésével az itt élő szőlősgazdákat nehéz helyzetbe hozza. Mindig
azt mondják, hogy az önkormányzat részéről nincs megfelelő tájékoztatás. Gondoltuk, hogy a
megfelelő tájékoztatás érdekében meghívjuk a pécsi hegybírót, aki elmondja, hogy milyen
kötelezettségek hárulnak a gazdákra a csatlakozást követően. Névre szóló meghívókat
küldünk ki a tájékoztatóra, a hegybírón és a csatlakozást kezdeményező úron kívül senki nem
vett részt ezen a tájékoztatón. A testület ezek után nem támogatta a csatlakozást, azt
gondoltuk, ha ezt a szőlősgazdák nagyon szeretnék, akkor majd ma eljönnek és tudunk
beszélni az ügyről, de úgy látom, hogy az érintettek közül senki nincs itt.
Tamás Imre iskolaigazgató: a felvetés nagyon jó, a közösséget érinti. A civilszervezetek 4-5
évvel ezelőtt ezeket a feladatokat ellátták. Ma már ez nem megy. A felvetés alapján tartsunk
ötletbörzét és hívjuk meg a község lakóit.
Jól működő honlapunk van, ott meghirdethetjük a fórumot. Nézzük meg, hogy mi az, amit
közösen tenni tudunk. Mindenki mondja el az ötleteit és mi az, amit ehhez ő hozzá tud tenni.
Szerintem ezzel már egy lépéssel előrébb jutottunk.
Hegyi Győző polgármester: az ötletbörze kezdeményezése jó, és máris előrébb vagyunk.
Kistótné Hujber Éva egerági lakos: az önkormányzat az önfenntartó gazdálkodást
szorgalmazza. Start program keretében sok zöldséget termesztünk, de a gyümölcs az kevés.
Szeretnénk minden terméket helyben megvásárolni. Ez is lehet egy közösségformáló erő. Az
általunk megvásárolt termékek nem nagy tételek ezekkel az emberek nem mennek el a piacra.
Természetesen több mindent kaptunk ingyen is, de szívesen vásárolunk is. Szeretnénk
szorgalmazni azt, hogy minél több embertől tudjunk helyben vásárolni.
Hegyi Győző polgármester: készül-e valaki hozzászólni? Amennyiben nem kérem, hogy
tartsunk testületi ülést. A testületnek két témában kell dönteni, az egyik a Mikulás csomag
összegének meghatározása. Javaslom, hogy 1.000,-Ft-ban határozzuk meg a csomag összegét,
ezzel az összeggel az előző év színvonalát tartani tudjuk.
Hozzászólás nem lévén Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot
hozta:
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Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2013.(XI.14.) határozata
Egerág község Önkormányzat Képviselő-testülete Mikulás váró ünnepséget szervez a
Művelődési Házban 0-tól 12 éves korig a község gyermekei részére.
Minden gyermek 1.000,-Ft értékben ajándékcsomagot kap.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester: a következő döntést a játszótér ügyében kell meghozni. Az
Egerági Fiatalok Egyesülete 3 millió forint támogatási összeget nyert játszótér felújítására. A
pályázatot szeretnénk megvalósítani. A megvalósításhoz szükséges, hogy az önkormányzat a
játszótér területét közfeladat ellátására 2021. december 31. napjáig az EFE részére ingyenes
használatba adja. Az EFE gondozná és tartaná rendben a játszóteret. Természetesen ehhez
szükséges a vagyonrendeletünk módosítása. A testületnek a használatba adásról szóló
megállapodást el kell fogadni.
Kérem a testületet, hogy kézfenntartással szavazzon.
Egerág község Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, nyílt szavazással a következő határozatot hozta:
Egerág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2013.(XI.14.) számú határozata
Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő
egerági 370/2 hrsz-ú 554 m2 közterületet 2021. december 31. napjáig az Egerági
Fiatalok Egyesülete részére – a mellékelt megállapodás alapján - ingyenes használatába
adja.
A képviselő-testület polgármester urat felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegyi Győző polgármester
Hegyi Győző polgármester: van-e valakinek közérdeklődésre számottevő javaslata,
bejelentése? Amennyiben nincs, mindenkinek megköszönöm a megjelenést a
közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülést bezárom.
Kmf.

Hegyi Győző sk.
polgármester

Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna sk.
jegyző

