Jegyzőkönyv
Salköveskút Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 4-én tartott
közmeghallgatásáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Salköveskút község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 4-én 18,15
órai kezdettel a Művelődési Házban tartott közmeghallgatásáról.

Jelen vannak:Tóth József polgármester, Hertelendy Zoltánné, Buús Gyula
Borbásné Poór Anikó képviselő (4 fő)
Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné körjegyző
14 fő a település lakói közül

Napirend:
1. Tájékoztató a 2014.évi gazdálkodásról.
Előadó: Tóth József polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat vagyoni helyzetéről
Előadó: Tóth József polgármester
3. A 2015. évi elképzelések
Előadó: Tóth József polgármester
4. Kérdések hozzászólások

A Tóth József polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés
határozatképes, ismertette a napirendet.
Első napirendi pont:
A polgármester ismertette a 2014.év költségvetésének első 10 havi teljesítését.
2014. év elején az induló pénzkészlet 22 mFt, volt az évi állami támogatás gyakorlatilag azonos
szinten van az előző évivel, az adóbevétel 5,9 mFt, még december 20-ig van adó feltöltési
kötelezettsége a vállalkozóknak.
Az állam évközben 6,5 mFt-ot adott, mert nem vett részt a település az adósság konszolidációban,
ezt fejlesztésre kellett fordítani, ezt használtuk fel a Bem utca felújításához, ami összesen kb. 11
mFt lesz.
A közvilágítás számlázási problémáiról korábbi közmeghallgatáson esett szó, leolvasást követően
1.030 eFt lett a számla, 430 eFt-ot visszautalt az E-on. A Március 15. tér felújítási pályázatából
3,8 mFt megérkezett még 800 eFt elszámolása van hátra.
Második napirendi pont:
A vagyoni helyzetünk: a már említett két fejlesztés értékével nő az önkormányzati vagyon,
eladásra nem került sor.
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Harmadik napirendi pont:
Polgármester elmondta, hogy 2015. évre nem kell koncepciót készíteni, ez a jogszabály változott.
A fejlesztések a pályázati lehetőségek függvényében alakulnak.
Fejlesztési elképzelések:
- Szombathely-Bük közötti kerékpár út építésébe való bekapcsolódás,
- az ÁFÉSZ épület mögött sportcentrum kialakítása,
- volt kisiskola épületének belső felújítása.
Hozzászólások:
Polgármester kérte a hozzászólásokat.
Balogh József: árkok kitisztítására nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, mert sok helyen pang
benne a víz, átereszek le vannak dugulva.
Polgármester: fel fogjuk szólítani a lakosságot a feladat elvégzésére.
Tóth Róbert: a belvízrendszert csinálja meg az önkormányzat. Bem utcai Mária-szoborra a fej
mikor lesz visszahelyezve?
Sok gond van a közvilágítással, elfogadhatatlan az, hogy hetekig nem jönnek ki megjavítani.
A templom megvilágítás hogyan van megoldva, hol vannak a leszerelt lámpák?
Március 15 tér elkészült, de miért nincs a templomba érkezők számára kerékpártároló?
Temető parkolója használhatatlan, hiányzik belőle egy autó kavics.
Mikor lesz Buúsék előtt járda?
Az utcai parkolással gond van, Óra Andor szabálytalanul az utcán parkol, nehéz elkerülni, járjon
be az udvarára!
Plébánia előtti csapadékvíz elvezetés hogyan van megoldva, vizesedik az épület.
Március 15 térnek a gondozása, karbantartása nem megfelelő.
Hogyan lehet, hogy egyesek előtt az önkormányzat emberei nyírják a füvet?
Bem utca felújítása; 8 év után valami „taknyolás” folyik az utcában. Hogyan lehet decemberben
utat építeni? Ha eddig jó volt így miért nem lehet a tavaszig várni vele? Komolytalan ügyintézés
volt ez?
Mennyi a képviselők tiszteletdíja?
Nagy probléma, hogy a testületnek nincs elképzelése a következő ciklusra, mit akar
megvalósítani.
Polgármester: kéri a jegyzőnőt a tiszteletdíjak alakulásáról adjon tájékoztatót.
Jegyzőnő: 2005-ben a polgármesteri tiszteletdíj 105 eFt/hó + 2 havi jutalom
alpolgármesteri tiszteletdíj 12 eFt/hó
képviselői tiszteletdíj
10 eFt/hó
2006-ban nem volt változás a polgármester + 3 havi jutalmat kapott
2008-ban a polgármester tiszteletdíja 120 eFt/hó
2011-től az alpolgármesteri tiszteletdíj 15 eFt,
a képviselői tiszteletdíj 12 eFt/hó
2014 október 13-tól a polgármesteri tiszteletdíj 74790 Ft/hó
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alpolgármesteri tiszteletdíj
képviselői tiszteletdíj
Így tiszteletdíj címén kifizetett/endő összegek:
2005-ben: 2.109 eFt,
2006-ban: 2.214 eFt,
2013-ban: 2.052 eFt,
2014-ben: 1.939 eFt,
2015-ben: 1.512 eFt.

15000 Ft/hó
12000 Ft/hó.

Polgármester:
Parkoló autók tulajdonosaival beszélek, hogy ne az utcán álljanak meg.
Képviselőtestületnek van elképzelése a jövőre vonatkozóan, de pénz is kell hozzá.
Útépítés korábbra volt tervezve, de az időjárás miatt nem tudtak jönni a kivitelezők. Az út jó
minőségben készül el, nem kell aggódni, Kovács László műszaki ellenőr jó szakember meg lehet
bízni a szakértelmében.
Mária szobrot a Prófusz sírköves megcsinálja, az egész szobrot restaurálja, nemcsak
visszaragasztja a fejet. A tavasszal a Március 15. tér szobrait is felújítják.
A templom megvilágítása így marad, a lámpatestek az egyházközség rendelkezésére állnak.
A templom mellé lesz kerékpártároló kihelyezve, amilyen a pályázatban rögzített előírásoknak
megfelel.
Temető parkoló kavicsozással nem oldható meg, az első autó kikotratja a kavicsot, vagy a hótoló
eltolja, ott rendes parkolót kellene kialakítani, ha az érintet földtulajdonos elfogadható áron eladta
volna a szükséges területet az önkormányzatnak.
Buúsék járda kérdésére már az elmúlt évi közmeghallgatáson megadtam a választ Robi bácsinak,
vagy feledékeny, vagy ennyire jóindulatú Buúsékkal szemben.
Plébánia felvizesedése: a tavalyi évben a kivitelező szakszerűen megoldotta a csapadékvíz
elvezetését, azokat a csatorna kivezetéseket valaki megszüntette, ezzel az önkormányzat tovább
nem foglalkozik.
A tér karbantartása folytatódik, a harmadik rész még hátra van, LEADER pályázaton nem volt
többre lehetőség. Dombok tovább lesznek virágosítva. A bokrok közötti terület gyomtalanítása
valóban kívánnivalót hagy maga után, erre jövőre jobban figyelünk.
A képviselőtestület nem végez trutyi munkát, Robi bácsi a sportpályához odavitette a szemetet,
annak eltakarítása milliókba kerülne.
Tóth Róbert a válaszokra reagál, azok nagy részét nem fogadja el. Oda-vissza válaszolgatás közte
és a polgármester között.
További kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester az ülést bezárta.
k.m.f.

Dr. Erdősi Lászlóné
jegyző
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Tóth József
polgármester

