Jegyzőkönyv
Készült: Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 21-én este
17.00 órai kezdettel az önkormányzat Művelődési Házának (Vése, Szabadság tér 8.)
tanácskozó termében tartott közmeghallgatásáról.
Jelen vannak: a csatolt jelenléti íven szereplő személyek és 4 fő érdeklődő
Bertók László polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fő testületi
tagból 4 fő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek kerüljenek megvitatásra. A
javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Elmondja továbbá, hogy a testületi ülések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A
közmeghallgatás is egy ilyen ülés csak azon az állampolgárok kérdéseket is feltehetnek,
továbbá véleményt is megfogalmazhatnak. Ezt minden évben egyszer meg kell tartani.
Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak alapján,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
84/2019. (XI. 21.) Kt. számú határozat
=============================
Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos meghívóban foglaltak szerint az
alábbi napirendeket tárgyalja:
Az ülés napirendje:
1.) Tájékoztató az önkormányzat képviselő-testületének 2019. évi munkájáról.
Előadó: Bertók László polgármester
(szóbeli előterjesztés)
2.) Kérdések, Észrevételek, Válaszok.
Határidő: azonnal
Felelős: Bertók László polgármester
1./ Tájékoztató az önkormányzat képviselő-testületének 2019. évi munkájáról.
Bertók László polgármester
Az alakuló ülés nem rég volt. Ott elhangzott, hogy mik a tervek és milyen a testület
hozzáállása a település dolgaihoz. De egy rövid áttekintést mindenképpen ad a 2019. évben
történtekről. A közeljövőről is szeretne pár szót szólni.
A költségvetések az utóbbi években kedvezőbben alakulnak, mint a 90’-es években. Ettől
függetlenül az nem mondható, hogy kolbászból van a kerítés. Közel 100 MFt-tal gazdálkodik
a település és ennek a 80-90 %-a kötött pénz. Itt kötelező feladatokról, társulásokról,
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intézmények fenntartásáról van szó. Nagy tartalék pénzeink nincsenek, több milliós
beruházásokat saját forrásokból nem tudunk megvalósítani. Így csak a pályázati forrásokra
számíthatunk. Idei évben pályázati forrásból a Dózsa a Táncsics utca és a Kis köz útfelújítása
történt meg, amely megközelítően 15 MFt volt. Ezzel elértük azt, hogy az évek során a
Rákóczi utca kivételével minden utca fel lett újítva. Utóbbi a legnagyobb tétel. Ennek
javítására is lett benyújtva pályázat, ez egyelőre forráshiány miatt tartaléklistára kerültek.
Jövőre remélhetően kapunk erre a feladatra is forrást. Ismerteti a Magyar Falu Program
pályázati lehetőségeit. Ebben a programban hivatal és szolgálatilakás felújítást is terveznünk.
Ebben a programban azonban már egy pályázatot nyertünk, 2 MFt-ért orvosi eszközöket
vásároltunk a rendelőbe.
Nyertünk forrást a világháborús emlékműre 1,5 MFt-ot, ebből a pénzben a temetői kereszt is
megújult. Az Erzsébet utca 1. szám alatti értéktárra is nyertünk 1,2 MFt-ot. Az épületet kívül,
belül újítgatjuk. A szociális része a kovácstalálkozókor jó szolgálatot fog tenni. Hátravan még
a konyha és a két szoba berendezése. Ott egy helytörténeti gyűjtemény lenne. Egy XX.
századi lakást, régi bútorokkal képzeltünk oda (vaskályhával, tárcsás mosógéppel). Nekünk ez
még nem új dolog, de 20-30 év múlva az lesz. A pajtában régi szerszámokat akarunk
elhelyezni (eke, taliga, lovaskocsi). A 2016. évben elnyert kerékpárút pályázat remélhetően az
idén be is fejeződik. A település két vége között jóminőségű kerékpárút fogja segíti a helyiek
közlekedését.
A közmunkások három havonta cserélték egymást.
Sok feladat lenne, de ezek nagyrésze pénz kérdése. Fontos lenne a csapadékvíz elvezető
rendszer átfogó javítása, néhol kiépítése. Ez hatalmas pénzt igényelne. Ennek kapcsán egy
tanulmányt készítettünk, amely kapásból 150 MFt-os költséget hozott ki.
Égető kérdés a belterületi járdák állapota is. Itt azt is vizsgálnunk kell, hogy valójában hol
érdemesés és hol nem érdemes járdát felújítani. Van, ahol elbontani is kellene. Például ilyen a
Táncsics és a Rákóczi utca egyes járdaszakaszai.
Jövőre esetleg a zártkerti útjaink felújítására is megpróbálnánk pályázni. Tudjuk, hogy hol
szorít és hol lyukas a kapca. Minden lehetőséget meg fogunk ragadni.
A hivatal és az önkormányzat működéséről elmondható, hogy zökkenőmentes, annak ellenére,
hogy napi gondok, teendők mindig akadnak.
A képviselő-testület tagjai is kiegészíthetnek, illetve a megjelentek is tehetnek fel kérdést,
javaslattal is élhetnek.
Vése Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szóbeli tájékoztató elhangzását követően,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
85/2018. (XI. 22.) Kt. számú határozat
=============================
Vése Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
előterjesztett polgármesteri beszámolót elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bertók László polgármester
3./ Kérdések, Észrevételek, Válaszok.
Bertók Attila érdeklődő
Említetted a volt doktorlakást, az milyen állapotban van?
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a

közmeghallgatás

keretében

Bertók László polgármester
Egy szóval „rossz”. Persze ez így ne igaz, igyekszünk az állagára odafigyelni, nehogy
beázzon stb. Még mindig jobb egy meglévő épületet felújítani, mint újat építeni. Maga az
épület nem nedves, kell egy komoly felújítás neki. A kultúrház felújításáról sem mondtunk le,
de van annál fontosabb is. A martoni sárrázó elkészült igaz ki kerülik (mert zötyögnek rajta),
de le fogjuk oszlopozni. A szélessávú Internet hozzáférést is remélhetően tovább fejlesztik a
településen.
Németh János érdeklődő
Megköszöni, hogy a Kis közben az út felújításra került, és nem kell az ott lakóknak esőzéskor
a vízben gázolni.
Bertók Attila érdeklődő
A temetőbe kihelyezett padot köszönik az oda látogatók.
Bertók László polgármester
Felveti, hogy az MLSZ által létesítendő műfüves pálya megépítését át kell újra gondolni.
Ugyan régebben ellene volt, de most úgy látja, hogy a 3 MFt önerő előteremthető.
Kötetlen beszélgetés zajlik a magyar futball jelenlegi helyzetéről és a közvilágítási hibák
elhárításának gyorsaságáról.
Bertók László polgármester
Általában kap visszajelzést a kiérkezésről és a hibaelhárítás megtörténtéről is.
Pappné Kovács Andrea polgármester
A Rákóczi utcában sem ég a közvilágítás.

Több hozzászólás nem lévén, Bertók László polgármester úr megköszöni a megjelenést, és a
közmeghallgatás ülését bezárja.

K.m.f.

Bertók László
polgármester

Ács Attila
jegyző

3

