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Szöllősi Miklós polgármester köszönti a megjelent polgárokat és a képviselő-testület
tagjait. Megállapítja, hogy a testület a közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülést
megtarthatja, határozatképes, mivel a szavazásra jogosult 7 testületi tag közül a testületi
ülés kezdetekor 6 fő megjelent, valamint a község polgárai közül az ülés kezdetekor 47 fő
jelen van.
Kérdést intéz a képviselőkhöz: van-e részükről módosítási javaslat a napirenddel
kapcsolatban.
A képviselők a napirenddel kapcsolatban módosítási javaslatot nem terjesztettek elő, ezért
kéri a Képviselő-testület, foglaljon állást az előterjesztett napirendi javaslattal kapcsolatban.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztett napirendet.
Az ülés napirendje:
1.)
2.)
3.)
4.)

Tájékoztató a járási hivatalokról
Tájékoztató a távhőellátásról
Hulladékgazdálkodás, várható változások
Tájékoztató Bokod Község Önkormányzatának elmúlt évi tevékenységéről és 2013.
évi terveiről
5.) Egyebek
I.

Tájékoztató a járási hivatalokról

Szöllősi Miklós polgármester felkéri Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott
asszonyt, hogy tartsa meg tájékoztatóját.
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott köszöni a lehetőséget a tájékoztató
megtartásra. A közigazgatás átszervezése miatt az ügyfeleket érintő kedvező változások
lesznek. Az államigazgatás átszervezésének folyamata 2011-óta tart, ez az ügyfelek részére
észrevétlenül ment végbe. 2010 óta a jó állam címen olcsóbb, hatékonyabb, szakszerű, és
gyors közigazgatás kialakítása a cél. Összesen 19 megyei és 1 fővárosi kormányhivatal
került felállításra 2011. jan. 1. napján. Ez alá bekerültek a szakigazgatási szervek, amelyek
előtte egymástól függetlenül, többszintű államigazgatási rendszerben működtek. A
közigazgatás első szintje a települési jegyző. A 2. szint az önkormányzatok kistérségi
társulása, megye, és 2007. évtől kezdődően közigazgatási régiók. Ekkor sok szakterület
székhelye Székesfehérvárra került, de akadtak olyanok, is, amelyek a megyénkben
maradtak, vagy Veszprémbe kerültek. Munkaszervezés, és logisztikai okok miatt ez
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nehézkes volt, adott esetben dupla, tripla költséggel működtek ezen szervezetek. Ezen
költségek visszaszorítására az átszervezés eredményeket hozott. A kormányhivatalba 14
szakterületet integráltak. Az új rendszerben a funkcionális irányítási feladatokkal látják el a
működtetést, amelynek eredményeként 70 milliárd Ft-tal kevesebbe került, mint az előző
években. Ez sok önkormányzat működését finanszírozná. A Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal 320 millió Ft megtakarítással zárta az évet 2011-ben. A spórolás hatása
beruházást igényel, ebben az évben 620 millió Ft-ot spórolt a megye. Az utolsó nagy
szervezeti átalakítás 22 évvel ezelőtt volt, az önkormányzatok megalakulásakor. Akkor
1 millióval több volt a magyarországi lakosság száma. A hivatalok létszáma az elmúlt
években nem csökkent. Emiatt a feladatokat át kell gondolni. Ez történik most. A jegyzők
feladatainak egy része a járásokhoz kerülnek. Az eljárások egyszerűsítése is szükséges,
ehhez a jogszabályok deregulációja megkezdődött. Például az építési ügyek 2013-tól
egyszerűsödnek. Gyakran éri a közigazgatást vád: kávé, papír tologatás, nem barátságosak,
ez utóbbi szubjektív. A rossz hírek, negatív benyomások gyorsabban terjednek. Megvédené
a kollegákat. 2011. január 3. napján kinyitottak a kormányablakok 29 ügykörben, amely mára
64-ra bővült, 2014. január 1. napjától pedig már mintegy 2500 ügykörben látják majd el a
feladatukat. Ennek a célja, hogy az ügyfél csak egy ponton találkozik a hivatallal, amely
reggel 8-tól, este 20 óráig nyitva áll. A rossz elérhetőség miatt Tatabányán egyelőre nincs
nagy ügyfélforgalom, de azt már látni, hogy van rá igény. A kollegák a nem kormányablakos
ügyekben is tájékoztatást nyújtanak. Ma 2500 ügykör van a jegyzőkön, ebből nagyvárosban
300-400 van jelen, az átlag ügyfél 30-40 üggyel, a vállalkozó 70-80 üggyel találkozik a
közszférban. Emiatt 2013. január 1. napjától számos ügy elkerül a járásba. Példaként
említette az okmányirodákat, amelyek a kormányablakok bázisai lesznek. Míg a szociális
ügyek tekintetében a segélyektől a kereset pótló ellátásokig, pl. temetési, átmeneti, tüzelési,
rendkívüli támogatás, beiskolázáshoz, vis maior helyzetekben a Képviselő-testület rendelete
alapján Képviselő-testület, vagy a Bizottság hoz majd döntést. Jelenleg vannak olyan ügyek,
amelyek csak átfutnak a jegyzőn, ha van papír megállapítja, ha nincs nem. Semmilyen
mérlegelést nem igényel ezek a járásokba kerülnek. Bizonyos engedélyezési feladatok is
átkerülnek. Vannak, amelyeket eleve nem a jegyzőnél lehetett intézni eddig sem, ezeket
majd a járásban is lehet már intézni, közelebb kerül az ügyfélhez. Olyan ügyek, amiért
korábban Tatabányára kellett utazni - egészség biztosítás, pénzbeli ellátás, terhességi
gyermekágyi segély, úti költség térítés-, a jövőben, helyben elintézhetőek lesznek. Ezek
egyszerűsítik, és hatékonyabbá teszik az ügyintézést. Jelenleg nincs Földhivatal
Oroszlányon, csak a megyeszékhelyen, de a járási székhelyeken majd ezt is biztosítják. A
kormányablakok járási szinten történő indulásához megállapodásokat kötöttek az
önkormányzatokkal, így Bokod Község Önkormányzatával is. Létszámot adtak át az
önkormányzatok, ebből áll majd fel a járás. A bázis az okmányiroda lesz. Körülbelül az év
felére jutna el oda a járás, hogy a kormány ablak megfelelően képzett személyi
állományokkal működjön, addig a településeken kihelyezett 1 órás ügyfélfogadással oldják
meg a feladatot. Továbbá ügysegéden keresztül a későbbiekben is lehetőséget adnak a
településen elindítani az ügyeket. Összefoglalva, 2013. január 1. napjától minden olyan, ami
nem helyi segélyezési ügy, azzal a járási hivatalba kell majd menni. Az önkormányzatnál
maradnak a tipikusan államigazgatási feladatok, de érzelmi okoknál itt marad a hagyatéki,
anyakönyvi, birtokvédelemi ügyek intézése is. Köszöni a lehetőséget.
Mód István képviselő elmondta, hogy ő is érdeklődve hallgatta. Örül, hogy olyan rendszert
hoznak létre, ami továbbra is ellátja, majd a feladatokat, de mi lesz velünk. Ki fogja a
stratégiai elképzeléseinket összefogni? Mert a járás egy igazgatásról szól. De mi lesz a
kistérségi elképzelésekkel, megvalósításokkal. Azzal, hogy egy ablaknál lehet elvégezni
mindent nem oldódik meg a kistérségi stratégiai kérdése. Ezt az élet hozta, felgyorsult
minden. De nem az állampolgárokról kellene ennek szólnia, hanem a közösségről, ezt most
kivetette magából az állam.
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott szerinte nincs összefüggés a
szétválasztás és a kistérség szerepe, és stratégiai kérdések között. A járás és kistérség nem
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összefüggő fogalom. A járás már régen is működött, közhatalmi aktusokat lát majd el. Az
állam írja elő a jogosítványait, mai lapaján engedélyeket ad ki, nyilvántartásokat vezet. Ezek
valóban a száraz bürokrácia útjai. Ez nincs összefüggésben a helyi közélet, helyi
közösségek intézésével, a település fejlesztéssel. Helyi ügyek intézésére vonatkozó
fogalmak nem változtak, ezek továbbra is az önkormányzat feladati maradnak. A
kistérségekről direkt nem beszélt, mivel önkormányzati társulások bizonyos önkormányzati
feladatokra ezután is működhetnek. Amiről ő beszélt, azok államigazgatási feladatok, ez
szigorú meghatározott jogviszony. Az elektronikus ügyintézés nem terjed oly mértékben,
mint kellene, jelenleg az APEH-nél már igen, a többi szakterületen csak töredékét lehet
intézni elektronikusan az ügyeknek. Az első ügyfél kapu 2005 novemberétől létezik. Ez a
következő stratégiai feladat. A kistérségi társulások nem szóltak eddig másról, mint a
társulási normatíva lehívásáról. Sok testületi vitát eredményezett, nem volt könnyű
működtetni. Normatíva visszaosztás volt csupán. A kistérségek sem töltötték be eddig a
feladatukat.
Szöllősi Miklós polgármester kéri a jelenlevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, tegyék meg
hozzászólásaikat. Nem volt több hozzászólás, ezért megköszönte Czunyiné dr. Bertalan
Judit kormánymegbízottnak a tájékoztatását.
II.

Napirend: Tájékoztató a távhőellátásról

Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy erkölcsi érdeke a Képviselő-testületnek,
hogy a lakótelepen hosszútávon biztonságos, és megfizethető távhő szolgáltatás legyen.
Minden a témát érintő lépésnél részt kívánnak venni, erről a szolgáltatót is értesítették.
Emiatt van most jelen Kontschán Jenő az OSZRT. szolgáltatási igazgatója, akit megkérte
tartsa meg tájékoztatóját.
Kontschán Jenő Szolgáltatási igazgató köszöni a lehetőséget. Ezen a területen rövid időn
belül jelentős változás várható. AZ OSZRT 10 éve kezdte meg a szolgáltatási tevékenységét
egy felújítást követően. A jelenlegi rendszer előnye, hogy magabiztos a hőforrás. A Vért és
az OSZRT között hosszú távú szerződés biztosítja, hogy a szolgáltatási árak országosan a
legalacsonyabbak között legyen. A Vért és OSZRT közt árvita van, egyrészt hatósági
árszabályozás van érvényben, de ez ellent mond a szerződésüknek, de vélhetően meg
tudnak egyezni. A szolgáltatás viszonylag kiegyensúlyozott, zavarok vannak, de tartós,
jelentős zavar még nem volt még. Jelenleg már tudni, hogy a Vért a jelenlegi termelését
2014. végéig tervezi megtartani. Ha ez megszűnik a távhőellátás ellehetetlenül. 1,5 éve
foglalkoznak már az üggyel, az utóbbi időben ez felgyorsult. Az MVM már benyújtotta az új
erőmű építési engedélye iránti kérelmét. A jelenlegi elképzelés: fatároló helyén egy
biomassza tüzelő erőmű kerülne elhelyezésre. Ez Oroszlány fűtését biztos, hogy ellátja
majd, Bokoddal, sajnos az MVM-nél eddig nem számoltak, pedig ők többször jelezték. Most
mára jelzések miatt már számolnak Bokoddal is. Úgy tűnik, hogy a bokodi fűtést is a
biomassza tüzelő erőművel kívánják megoldani. Volt olyan terv, ami gázüzemű fűtőműre
vonatkozott. A bokodi rendszer hibája, hogy hosszú vezeték, emiatt nagy a hőveszteség,
sokszor 45 %. Szeretnék a rendszer működtetését is új alapokra helyezni. Ma tárgyaltak a
tervezővel, hogy dolgozzon ki javaslatot, amellyel a hőveszteség csökkenthető. Ezek alapján
2014.-ig biztos, hogy megoldott a fűtés, azt követően vélhetően a biomassza lesz a
megoldás. Az hogy milyen áron lesz megvalósítható a szoláltatás, azt egyelőre nem tudni.
Vizsgálják, hogy mi a fogyasztók által elviselhető ár, ami mellett még igénybe veszik a
szolgáltatást. A szolgáltató érdeke, hogy a fogyasztókat meg tudják tartani, és a vagyona ne
értéktelenedjen el, amiatt, hogy nem használják azt. A másik ok, hogy a MEH állapítja meg
végül az árat, külön vizsgálatok alapján. Közösségi ellátás lesz, olyan energia hordozóval,
ami jelenleg a legolcsóbb. Várható, hogy ha nem is változatlan, de nem túlságosan
megemelt áron tudnak majd szolgáltatni. A bokodi Képviselő-testülettől megkapták a
felkérést az együttműködésre, ezt köszöni.
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Szöllősi Miklós polgármester kérte a közmeghallgatáson megjelenteket, hogy tegyék meg
hozzászólásaikat.
Jadrony János kérdésként tette fel, hogy ha valaki le akar válni a fűtésről, milyen jogai
vannak, mit köteles végre hajtani, mi az oka, hogy akinek tartozása van mégis leválhat.
Kedves László kérdésként tette fel, hogy ha megvalósul a biomassza üzem, mi történik a
csővezetékkel. Az lenne a jó a minden cső a járdában menne külön, és lehetne lehetőséget
biztosítani a mérésre, nem csak a Techem költség megosztója által osztoznia költségeken.
Csonka Tibor kiemelte, hogy a hírekben mindig arról beszélnek, hogy a fűtésen sokat lehet
spórolni, ha leszigetelik a házat. Ő ezt már megtette a lakás légköbméterére még mindig 10
E Ft-ot fizet. Nem érti miért van ez.
Klespitz György kérdésként tette fel, hogy mennyiért veszi az OSZRT az energiát az
Erőműtől, és ezt mennyiért adja a fogyasztóknak.
Kontschán Jenő Szolgáltatási igazgató köszöni a kérdéseket. Elmondta, hogy a leválás
csak a 100 %os hozzájárulás birtokában, vagy közösség gyűlésről készített jegyzőkönyv
bemutatásával lehetséges. A tartozás nem terhelheti a közösséget, csak a tartozó
fogyasztót. Nem csak a hőforrást tervezik, hanem ma adtak ki egy utasítást, hogy nézzék
meg milyen módon lehet jobb rendszert létrehozni. Mindenkinek önálló mérést biztosítani
nem tudnak, mivel egybefüggő, egymásra épített rendszer működik Bokodon. Azt lehet, hogy
a 4 vagy 8 lakásnak legyen önálló mérője. Jelenleg az alapdíjból és hődíjból áll a fogyasztói
ár. Egyelőre ennek megszűnésére nem lát módot, mert egy rendszeren kétféle elszámolási
módot nem lehet alkalmazni. 2012-ben az Erőműtől 1110 Ft-ért vásárolja a hőenergiát, és
2375 Ft-ért értékesíti a fogyasztók számára. Ha a Képviselő-testület kéri, a fogyasztók
igénylik, akkor az OSZRT szívesen részt venne egy lakossági tájékoztatáson, ha lesznek
újabb információk akár a jövő év végén.
Szöllősi Miklós polgármester kéri a jelenlevőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, tegyék meg
hozzászólásaikat. Nem volt több hozzászólás, ezért megköszönte Kontschán Jenő
Szolgáltatási igazgatónak a tájékoztatását.
III.

Napirend: Hulladékgazdálkodás, várható változások

Szöllősi Miklós polgármester a napirend bevezetéseként elmondta, hogy edények mérete,
zöldhulladék begyűjtése, lomtalanítás elmaradása, ami a bokodi lakosokat foglalkoztatja.
ezekről hallunk most tájékoztatást Bende Péter Remondis Zrt. Vezérigazgatójától.
Bende Péter Remondis Zrt. Vezérigazgatója elmondta, hogy a változások korát éljük. Az
EU irányelveinek megfelelő hulladék törvényt kellett elfogadni, amelyet az államfő
visszaadott megfontolásra az Országgyűlés részére. Várhatóan ez majd elfogadásra kerül,
2013. január 1- től lesz hatályos. Az új törvény alapján 51 %ban többségi önkormányzati
tulajdonúnak kell lennie majd a szolgáltatónak. A Remondist többségében német cég
képviseli. A tulajdonosok emiatt tárgyalnak egymással. 2014-től közszolgáltatást csak
nonprofit szervezet láthat majd el. 2004- óta Középduna-vidéke Hulladékgazdálkodási
Társulás (KDV) egy EU projekt keretében az önkormányzatok társulásain keresztül dolgozik
egy projekten, amely 2011-ben zöld utat kapott. Ha a projekt megvalósul, akkor a korábbi,
még hatályos szerződés lejár évvégén, és belép az új a KDV feltételei alapján. A társulás
nyílt közbeszerzést írt ki, konzorcium nyert, ennek a konzorciumnak a Remondis is tagja.
Tata-Osroszlány, Székesfehérvár, Adony, és sok más település tag a Társulásban, még a
Dunán is átterjed a rendszer, amelynek keretében 7 hulladékkezelő telep valósul majd meg,
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ahol egyformán végzik majd tevékenységet. Oroszlányban meg fog valósulni egy hulladék
előkezelő rendszer, ami válogatást, és kezelést végez majd. Ekkor majd a lakosoknak
ingyenesen lehet bevinni hulladékot. Ehhez még nem állnak készen az eszközök, a
rendszer, szerinte csak 2014-re áll majd fel. A rendszer miatt a lakosoknak plusz
szolgáltatást nyújtanak majd. Évi 8 alkalommal házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés, évi 12
alkalommal házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, és éves egyszeri lomtalanítás, heti egy
ürítés hulladéktároló ürítés. azt lehet már látni, hogy egy ilyen rendszer üzemeltetése biztos,
hogy nagyobb feladat és költség lesz. Ezt majd a MEH és a Társulási tanács fogja majd
meghatározni. A hulladékgyűjtő edények kapcsán elmondta, hogy korábban 120 literes
edényzetre le a szerződés megkötve, ám 240 litereseket kaptak, ezért ezt osztották ki, de
csak 120 literesként számlázták ki. Mivel ez a szerződés lejár, az edényeket lecserélik 120
literesekre. A lomtalanítás kapcsán elmondta, hogy az oroszlányi hulladéklerakó megtelt.
2011 novemberben megkezdték az új bánya megnyitásának engedélyeztetését, kialakult egy
hatásköri vita, ez megnyújtotta az eljárást, még nincs meg az engedély. Ezért a szokásos
heti hulladékgyűjtés biztosítása érdekében, amíg el nem készül az új bővítés, addig nem
tudják elvégezni a lomtalanítást. Ezzel adósok, amint elkészül elvégzik az elmaradt
lomtalanítást.
Szöllősi Miklós polgármester kérdésként tette fel az előadóhoz, hogy mi lesz a sorsa a
szelektív hulladékgyűjtőknek 2014-től, ha feláll az új rendszer. Az edény csere kapcsán
elmondta, hogy már korábban kellett volna kisebbre cserélni.
Bende Péter Remondis Zrt. Vezérigazgatója elmondta ez edényzet cseréje fokozatos lesz.
A kapcsolat a település és a cég között nagyon jó volt. A gyűjtőszigetek továbbra is
megmaradnak. Lehet, hogy majd felül kell vizsgálni az elhelyezésüket. A szelektív házhoz
menős rendszerben majd erős zsákokat adnak, egybe lehet majd tenni, mert a válogatóban
szétszedik.
Bárányos Károly kiemelte, hogy nem tett említést az igazgató úr a jövőbeli árról. Elmondta,
hogy a pillanatnyi helyzetet igazságtalanak érzi. Nem tudja elképzelni, hogy a 120 literes
edényzetek megteljenek. Neki csak heti 1 vödör hulladéka van, nem is viszi ki minden héten,
akkor miért kell minden ürítést megfizetnie.
Bende Péter Remondis Zrt. Vezérigazgatója válaszként elmondta, hogy érthető a felvetés.
Állampolgári oldalról igaza van. De az okot látni kell, miszerint a hatályos jogszabályok
kimondják, hogy a szennyező fizet. Tehát aki a szolgáltatást igénybe veszi fizetni kell.
Másrészt, ahol szerves, lebomló, bomló anyag keletkezik, ott kötelező a heti egyszeri
gyűjtés. Igazságos lenne, hogy ha tömeg alapján fizetnének. Nyugaton van erre példa. Van
olyan is hogy kód alapján követi, hogy megtelt-e. Ezt Magyarországon még nem lehet
bevezetni, a nagyon magas beruházási költség miatt. Lesz 80 literes edény is, kivételes
esetekben idős, egyedül élő személyek részére megadták már a lehetőséget, hogy 80
litereset számláztak. Át lehet gondolni, hogy érdemes lehet kisebbre váltani.
Kedves László kérését fejezte ki, akként, hogy jó lenne, ha csak a Remondis képviselné a
lomtalanítást, ne menjenek mások a holmikért. Biztosítani kellene területet.
Mód István képviselő kérdésként tette fel, hogy a veszélyesnek minősülő, vegyi anyag
jellegű hulladékkal mit kezdjenek.
Bende Péter Remondis Zrt. Vezérigazgatója válaszként elmondta, hogy eddig ez
megoldatlan probléma mind a lomtalanítás során fellépni a gyűjtögetőkkel szemben, mind
pedig a vegyi anyag elhelyezése. Az új rendszerben a hulladék udvarba be lehet majd vinni
a vegyi anyagot. Ha meg lesz az engedély, akkor az is segíthet majd.
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Szöllősi Miklós polgármester megköszönte e vendégek közreműködését, szünetet
rendelet el 19 órakor.

Az ülés 19 óra 10 perckor folytatódik.
IV.

Napirend: Tájékoztató Bokod Község Önkormányzatának elmúlt évi

tevékenységéről és 2013. évi terveiről
Szöllősi Miklós polgármester elmondta, hogy az idei évben korábban van a
közmeghallgatás az előző évekhez képest, ezért jelenleg nem tud a képviselő-testület által
elfogadott tervekről beszélni, mert erre még nem kerül sor, mivel még jött el az ideje, még a
tervezés előtt állunk. Viszont hosszasan beszélt az elmúlt időben megvalósított feladatokról.
A tájház felújításának 2. üteme folyik most, és tavasszal fejeződik majd be. Arra törekedtek,
hogy helyi vállalkozókkal végeztessék el a munkákat. Idén 4 új buszváró került beszerzésre.
Hulladékgyűjtőt is kihelyeztek, hetenként összegyűjtik a szemetet. Hirdető táblák is ki
kerültek a buszvárókba. A fő utcai buszváró gyalogátkelőhelyének megvilágítása is
megvalósult. A településrendezési terv módosítása vált szükségessé az elmúlt évek alatt
összegyűlt igények alapján, amely 2,5-3 millió Ft-be került az önkormányzatnak. Kiépítésre
került az iskolai riasztó, a mellékhelyiségek felújításra kerültek, az iskolai fűtés javításán is
sokat dolgoztak, cső-, radiátor-, fűtőtest-cseréket végeztek el. Az óvoda épülete előtt murvás
parkolót alakítottak ki, a fő utcai virágágyásokat továbbra is rendben tartották. Folyamatban
van egy pályázat összeállítása a Fő utca páros oldali sétány kiépítése érdekében a 3
felekezetet összekötő szakaszon. ebben érintett az iskola, és az evangélikus parókia előtti
szakasz is. A Fő utca másik oldalát is szeretnék térkövezni, akár önerőből is, ha van rá
fedezet. A házi orvosi rendelőben is elvégeztek kisebb javításokat. Sajnos sikertelenül
indultak el kétszer pályázaton az egészségügyi házra, ez még várat magára, ez mindig terve
marad a képviselő-testületnek. A védőnői kis ház megújult, barátságosabb lett, a kismamák
is pozitívan fogadták. A 2010-es nagy árvíz után a Dadi utca, Száva utcai kanyar rendbe
tételén sokat dolgoztak. A leszerelt buszvárókból próbáltak összeállítani egy használhatót,
jelenleg ez a célnak megfelel. A Béke utcát kátyúztatták, ez egy ideig jó lehet. A Hősök terét
is rendezték, emlékmű avatásra is sor került. A Komáromi Vízitársulaton keresztül folytak
munkák, nem úgy sikerült, ahogy tervezték. Külterületi utakkal is foglalkoztak, voltak terep
rendezési munkák. Az önkormányzat nem régiben nyert egy a Belügyminisztérium által kiírt
pályázaton 2 kazánt, amely 16,5 milliós beruházás lesz. Ennek keretében a Polgármesteri
Hivatal és az óvoda fűtését korszerűsítik. A Polgármesteri Hivatal területén tüzelőanyag
tároló kerül kiépítésre, a pályázat 100 % os támogatottságú. Az önkormányzat 13 milliós
tartalékkal indult év elején, most már 15 millió a tartalék és a jövő év elejére további
pénzmaradványok realizálódhatnak az iparűzési adóból. Bár az intézmények költségvetését
szűken tervezte a testület, de mindenre, amire szükség volt évközben magvalósították.
Kedves László felhívta a polgármester Úr figyelmét, hogy ígérte, hogy az Erőműi úton a
járdát meg fogják csinálni.
Patkó János felhívta a polgármester Úr figyelmét, hogy az ingatlana előtti árok ügyében
nem történt semmi. Hiába van cső, a víz felfele nem tud folyni. Az ő járdája a többihez
képest 20 cm-vel alacsonyabban van. A csöveket lejjebb kellene ásni. 4 ember és ásó kell és
meg lehet csinálni.
Szöllősi Miklós polgármester válaszként elmondta, hogy tervei voltak , aztán szembesült
vele, hogy mik az önkormányzat lehetőségei. Az Erőműi területen dolgoztak a közmunkások,
több helyen betont bontottak ki, javult a helyzet, de nem csinálták meg. A lehetőséget keresi
2013.-ban de nem ígér meg semmit. Tudja, hogy meg lehet csinálni a cső áthelyezését, de
eddig nem került rá sor, rajta lesz, hogy ez is meg legyen.
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Wiederman Ferencné felhívta a polgármester Úr figyelmét, hogy a temetőnél az iskola felőli
oldalon nincs árok, ezért eső esetén szinte csak csónakkal lehet közlekedni a Temető
utcában.
Szöllősi Miklós polgármester válaszként elmondta, hogy ezzel a problémával nem is
találkozott még, de meg fogják nézni.
Mód István képviselő szeretné kiegészíteni ezt a napirendi pontot. Mindig nehéz volt a MórKocsi út felújításáról tárgyalni. Legutóbb negyedéve kerestek meg bennünket. A Temető út
vizét nincs hova elvezetni, mert nem olyanok a viszonyok. Az elmúlt évben több komolyabb
esemény történt. Át kell szervezni az oktatási rendszert, ennek személyi, gazdasági
relevanciái is vannak. Igyekeznek úgy elvégezni, hogy mindenki számára nyereséges
legyen. Jelentős változásokon megy majd át a vízi-közmű szolgáltatás a jogszabályok
változása miatt. Eddig saját tulajdonú Kft.-nk végezte a tevékenységet kedvező áron, de a
továbbiakban ezt már nem tehetjük meg. Mostanra már azonban olyan magas működési
költségei vannak, hogy árat kellene emelni, de most már a MEH határozza meg az árat. Az
áremeléssel számolni kell, mert ezen az áron már nem tartható fenn a szolgáltatás. Jelenleg
két szolgáltató a lehetséges üzemeltető OSZRT, és az ÉDV Zrt. A szolgáltatóknak is vannak
terveik, ebből már látható, hogy áremelés várható. Reméli, hogy a Mór-Kocsi út felújítás meg
lesz. A sétány építésnek nagyon örül, mert végre lehet járható, műszakilag jó felület, ami a
település arculatát is megváltoztatja. A kistérség szerepe valóban nem úgy valósult meg
ahogy kellett volna, erről a település vezetői tehetnek. A Bokod-Dad-Kecskéd-Szákszend
intézményfenntartó Társulás, és annak költségvetési szervének gesztora Bokod. Vannak
még tervei a képviselő-testületnek. Az az igazi feladatvégzés, ha azért teszünk, hogy ne
botoljunk el, nem az ha felsegítünk valakit. Nem ért egyet azzal, hogy látványos szemmel
látható dolgoknak kell történnie. Egy település akkor hozzon létre nagy beruházásokat, ha
már nincsenek éhezők. A közösség javára kell fordítani, hogy az átlag ember is jól érezze
belőle magát. Ez az összeg úgy tudott felhalmozódni, hogy jó pályázatokat eddig nem
találtunk a következő beruházásokhoz. Ez a képviselő-testület jövőbeli feladata.
Csonka Béla elfogadja, hogy a döntéshozó dolga, hogy számmisztikaszerűen tájékoztassa
a lakosokat. De nem csak ez a feladata. Az itt élők komfort érzetét az is befolyásolja, hogy a
közösség együttműködik-e, hogy közösen hogyan lehet tenni a haladásért. Az elmúlt
időszakban eredményeket hozott az, hogy a civilek tevékenységét összefogja, és koordinálja
az önkormányzat. Kifejezi, hogy vannak, akik tenni szeretnének, és tudnak is. Ezek jó
alkalmak a beszélgetésre. A civilek képességeit egy irányba tervelve olyan erők is felszínre
kerülhetnek, amely akár járdát, akár programot hozhat létre. Az idei évben sok ilyen alkalom
volt, ezt örömmel veszik. Ahhoz, hogy ilyen látványos feladatok megvalósulhassanak nagy
összefogás, irányítás kell, a szakmaiságnak, és felelős irányításnak érvényesülnie kell. Igen
is fontos a látvány, és a közérzet. Köszöni a képviselő-testületnek, hogy gondolkodó
cselekvő kész csapat, bíznak bennük, és támogatják őket. DE felhívta figyelmet, hogy
fontos, hogy az egyes munkák elvégzésénél megfelelően koordinálva legyenek a munkások,
és igen is fontos a szakértelem, fontos hogy hozzáértő személy végezzen el egy-egy
munkát.
Szöllősi Miklós polgármester köszöni az észrevételeket, kritikákat. Mivel több kérdés és
hozzászólás nem volt, ismételten megköszöni a résztvevők aktivitását és segítségét,
észrevételeit, bezárja a közmeghallgatással egybekötött testületi ülést.
A Képviselő-testület ülése Szöllősi Miklós polgármester zárszavával 20 órakor ért véget.
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