Vásárosfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
7/2011. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a 2011. december 16-án (pénteken) 16,00 órakor megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak: Molnár Sándor polgármester
Zongor Zoltán, Balázs Ottó, Molnár Rita,
Blaskó Péter képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Németh-Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.
lakosság részéről 10 fő.
Molnár Sándor polgármester: köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Elmondja,
törvényi előírás, hogy évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást kell tartani a
település választópolgárainak azzal a céllal, hogy beszámoljanak az elmúlt időszakban
történtekről, meghallgassák a lakosság véleményét, észrevételeit.
A közmeghallgatás testületi ülés is egyben, rendkívüli testületi ülés. Megállapítja, hogy a
közmeghallgatás határozatképes.
Ezek után a polgármester ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait:

Napirendi pontok:
1.) Tájékoztató a 2011. évi feladatok végrehajtásáról és
tevékenységéről
2.) Az önkormányzat 2012. évi célkitűzéseinek meghatározása

a

falugondnok

a

falugondnok

A képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Tájékoztató a 2011. évi feladatok végrehajtásáról és
tevékenységéről
2.) Az önkormányzat 2012. évi célkitűzéseinek meghatározása

Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy eredményes évet zártak. Sikerült a falu életét
meghatározó beruházásokat megvalósítani, templomtér és a ravatalozó felújítása. A
templomtér felújítása az alapítvány érdeme, de kellett hozzá az önkormányzat
közreműködése. A szemétlerakót megszüntették, a halastó terveket elkészíttették. A tanulók
részére beiskolázási segélyt biztosítottak, és az egyházon keresztül is a gyerekeket
támogatták. Támogatták továbbá a nyugdíjas klubot. Havonta egy alkalommal a falugondnoki
busz bevásárolni viszi azokat, akik ezt igénylik. A nyárbúcsúztató fesztivál idén is nagyon jól
sikerült, a fesztivál ünnepi keretein belül került megrendezésre az állampolgársági eskütétel.
A fesztiválra 2 millió forintot nyertek pályázaton. A fesztiválnak immár 13 éves múltja van, a

hagyományos rendezvényeket jobban támogatják, más a pályázat pontozása. A jótékonysági
rendezvényükön a harang villamosítására gyűjtöttek adományt, de a ravatalozó bejáratához is
szükség lenne kapura, lehet hogy először azt kellene megvalósítani. A játszótér saját erőből
valósult meg. A jövő évben fontos a felvett hitel visszafizetése.
Balázs Ottó falugondnok: elmondja, hogy röviden tájékoztatást kíván adni, mint falugondnok
a tevékenységéről. (Beszámoló írásban csatolva).
Németh Lászlóné helyi lakos: elmondja, hogy a jótékonysági rendezvényen a harang
villamosítására gyűjtöttek, véleménye szerint erre kellene fordítani. Lengőtekére és szabadtéri
sakkra tett már javaslatot. Javasolja, hogy a sétányról a padokat télen rakják el állagmegóvás
céljából, mivel már most pattog róla a festék. A járdák felújítására is kellene előbb-utóbb
fordítani, tudja, nem kis pénz.
Molnár Sándor polgármester: elmondja, hogy a lengőteke megvan, a sakkot is jó ötletnek
tartja. Pályázatot nyújtottak be szabadtéri kuglizóra. Szerettek volna pályázni a faluház
tetőterének felújítására, de nincs rá pályázati lehetőség.
Molnár Rita képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a fordulóba még nincs megcsináltatva az
út, úgy volt, hogy a kivitelező ÉP-ÚT Kft. garanciába elvégzi, amennyiben nem, ő tavasszal
megcsináltatná.
Dr. Gál László jegyző: kérdezi, hogy nem gondoltak-e arra, hogy a temetőbe lámpát
szereltessenek fel, mivel most voltak kint mindenszentekkor, és nagyon sötét volt a sírok
között. A legtöbb temetőbe van világítás, amit inkább csak mindenszentekkor kapcsolnak be,
hogy jobban lehessen tájékozódni.
Zongor Zoltánné helyi lakos: elmondja, hogy a faluba bevezető útra állandóan felverik az
autók a kavicsot, ettől nagyon balesetveszélyes ott kerékpárral közlekedni.
Varga Jánosné helyi lakos: elmondja, hogy sajnos sokat járnak a csornai SZTK-ba. Kérdezi,
hogy nem lehetne-e támogatni a kórházat. Az sem világos sokszor, hogy hová tartoznak az
ellátás szempontjából.
Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy a kórházak az állam tulajdonába kerülnek, az ellátás az
állam feladata lesz, úgyhogy ez a jövőben nem lesz probléma. Az út szélére pedig
szegélykövet kell helyezni, és akkor nem kerül az útra kavics.
Mindezek után, mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, a polgármester a
közmeghallgatást 17,00 órakor bezárta.
K.m.f.
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