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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. február 11. nyílt ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. február 11-én megtartott nyílt üléséről 

 

Helyszín:  Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem 

 

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester 

    

Áldott Lóránt helyi képviselő 

                        Dr. Bakonyi Dolli helyi képviselő  

Halász István helyi képviselő 

Szucsán Zoltán helyi képviselő 

Vinis Csaba helyi képviselő   

                  

  Velner Tímea kirendeltségvezető 

Várföldi-Ritz Viktória FMK Martonvásári Járási Hivatal  

 

 

Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 8 óra 3 perckor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes. Horváth Gyula képviselő dolgozik, 

ezért nem tud részt venni a testületi ülésen..  

 

 

Tóth Béla polgármester ismerteti a tervezett napirendet. 

 

1. Gyúró Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

2. Beszámoló a 2014. évi közművelődési tevékenységről 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

3. A 2015. évi rendezvények 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

 

4. Egyebek 

  

 

A Képviselő testület 6 igen szavazattal elfogadja a napirendet. 

 

1. napirendi pont- Gyúró Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése 

 

Tóth Béla polgármester: mindenki kézhez kapta a költségvetési rendelet tervezetét. Jól látszanak a 

költségvetési sorok főösszegei. Legfontosabb, hogy a főösszeg a tavalyi évi 92 M Ft-hoz képest az 

idei évben már 164 M Ft-os összeg lesz. Ennek az az oka, hogy be kellett tervezni a már beadott 

KEOP Energiakorszerűsítési pályázat összegét, illetve benne van a kamerapályázat kiadási 

oldalának a másik fele. A táblázatokból az látszik, hogy a feladatfinanszírozás nagyságrendekben 

ugyanaz, mint a tavalyi évben volt. A szociális tevékenység finanszírozása módosult jelentősebb 

mértékben. 31 M Ft-ról 33 M Ft-ra. 

dr. Bakonyi Dolli képviselő: ezt egy összegben megkapjuk, vagy pedig utólagosan fizetik ki? 

Tóth Béla polgármester: feladatfinanszírozás van, ezért mindent utólag kapunk meg.  
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dr. Bakony Dolli képviselő: ez mire elég? 

Tóth Béla polgármester: a szociális jogszabályi háttér 2015. március 1. napjától teljes mértékben 

átalakul. Ezen okból kell az új szabályozások mentén új szociális rendeletet alkotnunk majd február 

28-ig. Egyelőre még nem tudjuk pontosan, hogy az új szabályozás alapján ez a pénz mire lesz elég, 

de nagy valószínűséggel mindent fedezni fog. Továbbá az látszik még, hogy a felújítási soron van 

egy 800 ezer Ft-os összeg. Ez az útfelújításra a Fejér Megyei Önkormányzattól felvett összeg 

visszafizetése, amit a Szeder utca felújítására fordítottak. Az útfelújításra szánt költségvetési összeg 

teljes egészében megy bele a településüzemeltetésbe, hiszen ez nem csak konkrétan az utak 

felújítására áll rendelkezésre, hanem az utak melletti árkok, padkák, vízelvezetők karbantartása. 

Hiába tűnik magas összegnek az 5 M Ft, mindezek tükrében sajnos elég alacsony. 

Halász István képviselő: a telkek eladása esetén befolyó összeg is benne van? 

Tóth Béla polgármester: igen, két telek eladása az idén is benne van a költségvetésben 10 M 80 E 

Ft-os tételben . Rugalmas elemként mindig benne van a költségvetésben. Tartalék is van a 

költségvetésben az idén, nem nagy összeg, de a nullánál mégiscsak több az 1,9 M Ft. 

dr. Bakonyi Dolli képviselő: a civileknek milyen támogatást tudunk adni? 

Tóth Béla polgármester: a szokásos támogatás az idén is megmaradt. 

dr. Bakonyi Dolli képviselő: a kamerás projekt hogy áll jelen pillanatban? 

Tóth Béla polgármester: a kamerás projektben a vállalkozó hozta az első részszámlát, amely már 

kiegyenlítésre is került. A kamerák beszerzésre kerültek, az E-onnal megtörtént az első 

oszlophelyszín egyeztetés és most az oszlopra való tervezés folyik. 

dr. Bakonyi Dolli képviselő: meddig kell ezt megcsinálni? 

Tóth Béla polgármester: az idén december 31-ig kell elszámolni. 

Tóth Béla polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja Gyúró Község Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetését. azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze: 

 

A Képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2015. (II. 12) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 

[ a rendeletet jelen jegyzőkönyv melléklete tartalmazza] 

 

2. napirendi pont- Beszámoló a 2014. évi közművelődési tevékenységről 

 

Tóth Béla polgármester: Szabados Lenke már nem vett részt a beszámoló összeállításában. Áldott 

Erika, aki közfoglalkoztatottként dolgozik a Faluházban, ő készítette ezt a beszámolót. Az egész 

tavalyi évben ott dolgozott, így teljes rálátása van az elmúlt év eseményeire. Egy dolog kitűnik, a 

programok két oldalon keresztül vannak felsorolva. Amióta a közmunkaprogram segítségével ott is 

tudunk arra alkalmas embert foglalkoztatni, azóta a sok színes program megtölti a faluházat. Az 

első pozitív élménye Sivákné Thomas Mária faluházbeli ténykedésével volt kapcsolatos, ő pörgette 

fel a Faluházat mindenféle programmal. Tavaly is szépen lezajlottak a nagy rendezvények, 
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amelyekből sok tapasztalatot gyűjtöttek. Idén próbálják majd ezeket hasznosítani. A könyvtárral 

kapcsolatban elmondja, hogy továbbra is él a megállapodás a megyei könyvtárral. Ez azt jelenti, 

hogy a könyvtár működtetésére szánt összeget ők igénylik és veszik is fel, de ezt az összeget ránk is 

fordítja. A könyvtárszoftvert biztosítja, segít a selejtezésben, jelentősen gyarapítja a 

könyvállományt, továbbá az év végén mindig marad szabad kerete a technikai berendezések 

korszerűsítésére. Így érkezett tavaly egy színes nyomtató, valamint tavaly előtt egy számítógép is. 

Az idénre pedig egy hangosító berendezést kértünk, amelynek a 12 csatornás keverőpultja már meg 

is érkezett. Ennek a keretében fognak érkezni még térmikrofonok, hangfalak, lassanként ki fog 

épülni a rendszer. Kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban?  

Nincs kérdés.  

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a 2014. évről szóló közművelődési beszámolót, azt kéri, 

hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2015. (II.11.) sz. határozata 

az Önkormányzat 2014. évi közművelődési tevékenységéről 

 

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi közművelődési tevékenységről 

szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

3. napirendi pont - A 2015. évi rendezvények 

 

Tóth Béla polgármester: a 2015. évi tervbe is a szokásos rendezvényeket illesztették be. 

Természetesen, ha van ajánlat, lehetőség, illetve igény más rendezvények létrehozására, akkor arra 

is nyitottak. Az előző évek tapasztalatát feldolgozva nagy változás lesz az idei évben, hogy a 

Bálafesztivált és a Falunapot egy napon szeretnék tartani. A Bálafesztivál lenne a délelőtti program, 

a főzéssel egybekötve, délben ebéd, délután pedig a különböző színpadi programok kerülnének 

megtartásra. Ez egyrészt a Bálafesztivál közönségszervezését is megdobja, másrészt pedig a 

Falunap délelőttjét is kitölti. Szervezés szempontjából is egyszerűbb így. 

 

Halász István képviselő: javasolja, hogy a szüreti felvonulást, mint rendezvényt élesszék fel újra 

 

Tóth Béla polgármester: A Tűzoltó Egyesület elnökével már beszélt erről, de egyelőre az 

Egyesület jövője sem tisztázott még. Hosszabb szervezést igényel, be kell szervezni a táncosokat is. 

Fel kell éleszteni a szüreti felvonulást, ez biztos. 

 

A testület megvitatja a 2015. évi programokat. 

 

Tóth Béla polgármester: kéri a képviselőket, hogy a rendezvényeken vegyenek részt, nagyon 

fontos lenne az embereknek. 

 

Halász István képviselő: javasolja, hogy egy szemétszedési akciót is vegyenek majd tervbe. 

Március-április hónapban ez kivitelezhető lenne, természetesen összehangolva az országos 

akciókkal. Mögé kell tenni egy bográcsozást. 

 

Tóth Béla polgármester: egyéb kérdés, hozzászólás? 

 



4 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. február 11. nyílt ülés 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki elfogadja a 2015. évi rendezvénytervet, ezt kéri, hogy kézfeltartással 

jelezze. 

 

A képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2015. (II.11.) sz. határozata 

az Önkormányzat 2015. évi közművelődési program-tervéről 

 

Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi rendezvények tervét elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

4. napirendi pont- Egyebek 

 

Egyházi temetők karbantartása 

 

Tóth Béla polgármester: megkereste a három gyülekezet. Elmondták, hogy nem tudják a 

temetőket karbantartani, nincs erre kapacitásuk a jövőben. Felajánlották, hogy a temetővel 

kapcsolatos bevételeik felét megkapja az önkormányzat, amennyiben ebben a helyzetben segít 

nekik. A közmunkaprogram keretein belül adódik lehetőség a temetők karbantartására. Nyilván ez 

így önmagában az Önkormányzat számára nem lenne előnyös, anyagi oldaláról nézve. Az 

egyházaknak mégsem a pénzügyi oldal okoz nehézséget, hanem az emberi erőforrás. Nincs olyan 

ember az egyházon belül, aki ezt a feladatot fel tudná vállalni. Ez mindegyik gyülekezetnek komoly 

problémát okoz. 

 Azt kérte az egyházaktól, hogy a szociális temetés intézményének megalakulásával,  jelöljenek ki 

egy helyet a szociális temetésre. A köztemető az úgynevezett Levente tér, de úgy gondolja, hogy 

egyszerűbb az egyházaktól segítséget kérni. 

Az önkormányzat részére fognak vásárolni még egy fűkaszát, az emberállomány pedig 

rendelkezésre áll. Természetesen a megállapodás tervezetet a testület elé be fogja hozni. 

 

Sportpálya megvásárlása 

Tóth Béla  polgármester: elmondja, hogy a támogatási szerződés aláírásra került. Most már 

bármelyik napon megérkezhet a támogatás. Az önkormányzat által hozzátett 1.66 M Forinttal 

16.666.666 Forintra rúg a támogatás összege. Az értékbecslő 13,8 M Forintra értékelte a focipálya 

területét. Várja  a különbözet felhasználására az ötleteket. Emiatt majd a támogatási szerződés 

módosítását kell eszközölni. 

Áldott Lóránt képviselő: javasolja első körben az öltöző rendbetételét. 

A testület megvitatja a sportpálya megvásárlásával kapcsolatos problémákat. 

Tóth Béla polgármester: Minél előbb el kell kezdeni a tárgyalásokat a focipálya megvételéről a 

jelenlegi tulajdonossal. 
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Császárfa projekt 

 

Tóth Béla polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy megrendelt 100 tövet a császárfából. A 

Váli úton lévő építési telkekre fogják ezeket ültetni, illetve ez Öreghegyen lévő telkekre. 

Vinis Csaba képviselő: mi a hasznosítási formája ennek? 

Tóth Béla polgármester: akár bútorfának, akár tüzelőnek is hasznosítható. 

Tóth Béla polgármester: kéri a képviselőket, hogy projektötleteiket gyűjtsék össze a következő 

testületi ülésre. 

dr. Bakonyi Dolli képviselő: rendezvényekkel kapcsolatos pályázatok érdekelhetik az 

önkormányzatot? 

Tóth Béla polgármester: igen, az nagyon jó lenne. Kéri Alpolgármester Asszonyt, hogy vegye 

kézbe ezt a projektet. 

Velner Tímea kirendeltségvezető: Az önkormányzat szociális rendeletét hatályon kívül helyezni a 

szociális törvény változásai miatt. Elmondja, hogy elkészítette az új rendelet tervezetét. Az SZMSZ 

alapján a Szociális Bizottságnak véleményeznie kell a rendelettervezetet. Kéri a Szociális Bizottság 

elnökét, hogy a Bizottság ülését hívja össze és tárgyalják meg a tervezetet. Köszöni a szót. 

Tóth Béla polgármester: az egyebekben van-e még valakinek hozzászólása?  

 

Nincs hozzászólás. 

 

Tóth Béla polgármester: megköszöni a részvételt és bezárja a testületi ülést 09 óra 33 perckor. 

 

 

 

 

   Tóth Béla               dr. Balogh Lóránd 

 polgármester                        jegyző 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltségvezető 

 

 


