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Áldott Lóránt képviselő
dr. Bakonyi Dolli képviselő
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Vinis Csaba helyi képviselő
Velner Tímea kirendeltség-vezető
Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 17 óra 12 perckor
megnyitja. Horváth Gyula képviselő munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.
Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes.
A tervezett napirendi pontok a következők, az első napirendi pont beszámoló a település
helyzetéről, a második pedig a lakossági kérdések. Aki elfogadja a tervezett napirendet, azt kéri,
hogy kézfeltartással jelezze.
A képviselők 6 igen szavazattal elfogadják a napirendet.
1. napirendi pont- Beszámoló a település helyzetéről
Tóth Béla polgármester: 2014. október 27-én volt a képviselő-testület alakuló ülése. Azóta 21
testületi ülés volt, ebből 8 alkalommal rendkívüli formában. A 21 testületi ülésen 108 határozat
született, illetve 21 rendelet. A testületi üléseken a képviselők részvétele nagyon magas, sok volt a
teljes létszámú ülés.
A 2000 fő lélekszám alatti települések nem tarthatnak fenn önálló hivatalt. Volt próbálkozás a
Tordasi Önkormányzattal, de finanszírozási problémák merültek fel. Így 2015. január 1. napjától a
Váli Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik Gyúró is. Az már látható most is, hogy a
feladatfinanszírozás kényelmesen fedezi a három hivatal működését.
Az óvodánkat a Szent László Völgye Kistérségi Társulás tartja fenn, az iskolát pedig a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ. Az épület tulajdonjoga megmaradt az önkormányzat kezében, ezért az
önkormányzat az épületek fenntartása során mindig gondosan ügyel arra, hogy a nevelő-oktató
munka zökkenőmentesen tudjon folyni.
Az önkormányzat gazdálkodásáról elmondja, hogy a feladatfinanszírozás a faladatok ellátására
elegendő ebben az évben is. Ehhez a gazdálkodáshoz tartozik a kötelező, általános és nem kötelező
feladatok ellátása. Az adókat nem emelte ebben az évben sem a testület. Úgy gondolja, hogy a
kormányzati szándékkal ellentétben nem szabad emelni, mivel a lakosság terhei így is nagyok.
Az adóhátralék egy közel 10 M Ft-os összegre rúg, amelynek behajtása az adóhatóság segítségével
folyamatban van. Évente 8 millió Forintnyi adó érkezik be, és még körülbelül ennyi az is, amit nem
fizetnek be az adózók.
A Sport Egyesület 300 E Ft támogatást kapott az idén, illetve a sportöltöző fenntartása 556 E Ftjába került az önkormányzatnak.
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Az Együtt Gyúróért Egyesület 146 E Ft támogatást kapott az idén. A nagylétszámmal és jól
működő Polgárőrséget 300 E Ft-tal támogatták az idei évben. A református és evangélikus egyházat
100-100 E Ft-tal támogatták az idén.
Jelenleg az önkormányzatnak nincsenek napi működési gondjai, amely a feladatfinanszírozásnak
köszönhető. A jelenlegi egyensúly nagyon kényes, jelentős többletről pedig nem is beszélhetünk.
Így sajnos saját beruházást továbbra sem tervezhetünk. A pályázatokkal is az a probléma, hogy
sajnos mindenhol van önrész, illetve ha egy témában nem írnak ki pályázatot, akkor egy olyan
beruházásra evidensen nem lehet pályázni.
Az elmúlt évben megvalósult projektek: a Gyúró-Tordas kerékpárút és a Térfigyelő rendszer
kiépítése. A közvilágítás is hamarosan megújul, LED-es világítótestekre cserélik a jelenlegi
fénycsöveket. Két benyújtott pályázat is elutasításra került. Szeretné a jövőben szabályoztatni a
külterületi vízjárások, felújítani az iskola külső nyílászáróit, a fogorvosi rendelő berendezésének
megvásárlása, cserélni kell hamarosan a településüzemeltetés gépeit.
Tudja, hogy a falu lakosságát foglalkoztatja, hogy a vihar után hogyan, miként lesz a kártérítés. 5
fejezetben lehetett számítani segítségre. Az első ezek közül, hogy a biztosítók miként álltak helyt. A
második a vis maior támogatási alap. amely egy kormányzati segítség lehet ilyen események
bekövetkezéskor, mint a július 8-i vihar. Ez a vis maior alap akkor nyújthatna magánszemélyek
számára is segítséget, ha tömegesen lennének lakhatatlanná vált épületek, viszont ilyen nem volt. A
harmadik a központi költségvetés szociális fejezeti tartalékából adható támogatás lett volna, de
sajnos hiába igényeltük, nem kaptuk meg ezt a támogatást. Az ötödik fejezet az adománygyűjtés
volt, ahol a támogatóknak ezúton is köszöni a segítséget, ebből 2.1 M Ft támogatást sikerült
összegyűjteni. Ezt az összeget a Szociális Bizottság azóta már szétosztotta. Akkor még azt
gondolták, hogy a másik két helyről is fog érkezni pénz, és egy második körben a kisebb károkat is
tudják enyhíteni.
A másik kardinális kérdés a laborvizsgálat kérdése. Mindenki tudja, hogy régen miként történt a
laborvizsgálat. Ezt a vizsgálatot mindenhol egy magáncég végzi, az eddig Gyúrón is szolgáltató
CentrumLab Kft. kivonult a térségből. Ahol eddig sem ők végezték a szolgáltatást, ott ez nem
okozott fennakadást. Nálunk és még néhány településen azonban igen. Elkezdődött a kutatás, hogy
nálunk ezt ki fogja végezni. Megtaláltuk a SynLab nevű céget, amely a székesfehérvári
rendelőintézetben is végzi a szolgáltatást, azonban itt az a probléma, hogy az OEP által
finanszírozott keret lecsökkent. Több próbálkozásuk is volt, de úgy tűnik, hogy kipottyantunk
abból a kontingensből, amelyben a külső helyszínen levett vér laborba való beszállítása működik.
Tovább kell menni az úton, keresni kell a megoldást, mivel ez a helyzet tarthatatlan.
Köszöni a figyelmet, néhány perc szünet után átadja a szót a lakosságnak.
2. napirendi pont- Lakossági kérdések
Tóth Béla polgármester: várja a kérdéseket.
Szabó György: a közutak felújítása mikorra van tervbe véve, illetve az augusztus 20-i farongálásról
lehet-e valamit tudni?
Tóth Béla polgármester: nagyobb felújításra egyelőre nem látszik forrás, a kisebb, de annál
égetőbb feladatokat elvégzik az önkormányzat dolgozói, illetve a lakossági szerveződések,
amelyeket ezúton is köszön. A farongálással kapcsolatban elmondja, hogy ő az eset után azonnal
megtette a rendőrségi feljelentést, azóta az a határozat született meg, hogy az ügyészség egy évre
felfüggeszti a vádemelést.
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Vinis Ádám: kérdezi, hogy az adókintlévőségekről nem lehetne-e egy feketelistát készíteni
Tóth Béla polgármester: nincs jogi akadálya, a testülettel megbeszélik a következő ülésen.
Gajdó László: a Millenáris parkkal mi a terv? A lakosság miben tudna segíteni?
Tóth Béla polgármester: a Millenáris park tulajdonosa ugyanaz a személy, akié a focipálya is volt.
A megegyezés során a focipálya tulajdonosa kérte, hogy a millenáris parkot költöztesse el a
területéről az önkormányzat, mert a jövőben azt értékesíteni szeretné. Jelenleg kisebb fejtörést okoz,
hogy hova költöztessék el azt, bár már vannak tervek. Elképzelhető, hogy fognak lakossági
segítséget kérni.
Nincs több kérdés.
Így a képviselőtestületi ülést 19:00 órakor bezárja.

Tóth Béla
polgármester

Dr. Balogh Lóránd
Jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős:

Velner Tímea
kirendeltség-vezető
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