Jegyzőkönyv
Söpte Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. december 7-én tartott
közmeghallgatásáról

Jegyzőkönyv
Készült: Söpte község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. december 7-én 18,00 órai
kezdettel az Általános Iskolában tartott közmeghallgatásáról.

Jelen vannak: Nagy Róbert Balázs polgármester, Cseresznyák Miklós, Magyar Bálint,
Szombathné Takács Zsuzsanna, Kálmán Ferenc, képviselő (5 fő)
Meghívottak: Dr. Erdősi Lászlóné jegyző, Számedli Cecília aljegyző, kb. 80 fő a település
lakói közül

Napirend:
1. Tájékoztató a 2015.évi költségvetés teljesítéséről.
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
2. Az önkormányzat vagyoni helyzetének ismertetése
Előadó: Nagy Róbert Balázs polgármester
3. Kérdések, hozzászólások

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes,
ismertette a napirendet.
Első napirendi pont:
Az ismertetésre kerülő adatok a háromnegyedi teljesítést mutatják.
Az éves tervezett bevétel és kiadás 425.482 eFt (a Hivatal költségvetése is beépül az
önkormányzat költségvetésébe).
Teljesített bevételi főösszeg: 407.531 eFt.
Ebből működésre adott állami támogatás: 59.960 eFt,
Fejlesztési célú állami támogatás:
12.750 eFt , ezt kaptuk a járdafelújításra.
Adóbevételek: 10.722 eFt,
Működési bevétel: 70.794 eFt, (gyakorlótér ÁFA, bérleti díjak, KLIK térítés)
Felhalmozási bevétel: 246.241 eFt (gyakorlótér nettó ára),
Átvett pénzeszközök: 187 eFt (hulladékgazdálkodási társulástól)
Teljesített kiadási főösszeg: 375.642 eFt,
Ebből: személyi kiadás: 26.173 eFt,
Járulékok: 6.331 eFt,
Dologi kiadások: 156.724 eFt (a gyakorlótér ÁFA-ját is tartalmazza),
Szociális célú kiadások: 1.930 eFt,
Egyéb működési célú kiadások: 16.239 eFt, (játszótér visszafizetés kb. 9.800 eFt, óvodához,
orvosi ügylethez, gyermekjóléti szolgálathoz, kistérséghez átadott pénz),
Felújítások: 808 eft,
Egyéb felhalmozási kiadás: 402 eFt (hivatal épületének felújítási terve),
SZMJV felé a kölcsöntartozás kifizetése: 167.135 eFt.

Évvégéig még jelentősebb kiadás lesz a járda felújítás költségének megfizetése:
A pályázattal támogatott szakaszok: Gábor Áron u. 2-8 és Kossuth u. 18-74. közötti
járdakiviteli költsége: 118.812.362 Ft + 3.189.338 Ft Áfa, összesen: 15.001.700 Ft. Ehhez
15% önerőt kell az önkormányzatnak biztosítani, azaz 2.250.255 Ft-ot. A Gábor Áron utca 810 közötti szakasz felújítása teljes mértékben az önkormányzat költsége : 2.139.086 Ft
+577.553 Ft ÁFA =2.716.639 Ft. A műszaki ellenőrzés összes költsége: 500.000 Ft +135.000
Ft ÁFA= 635.000 Ft.
Az év legnagyobb feladata a gyakorlótér kapcsán folyó per lezárása. SZMJV-sal és a Magyar
Államot képviselő Honvédelmi minisztériummal sikerült egyezséget kötni, amit december 1én a fővárosi törvényszék jóváhagyott. SZMJV megkapta a gyakorlótér teljes területét, a
Söptének nyújtott kölcsön fejében, az ÁFA megfizetését követően 9.461.189 Ft maradt Söpte
költségvetési számláján. A tulajdonjog átvezetése a Földhivatalban megtörtént.
Még az elmúlt évben kötelezett bennünket a Vidékfejlesztési minisztérium, hogy a játszótér
támogatási összegét fizessük vissza, ez az önkormányzat –a többi érintett 144
önkormányzathoz hasonlóan- megfellebbezte, a fellebbezést a Miniszterelnökséget vezető
miniszter elutasította. Ez ellen a döntés ellen Bírósághoz fordultunk, közben az
önkormányzat az Belügy minisztériumtól megkapta ezt az összeget, a per okafogyottá vált.
A nyertes járda felújítási pályázaton kívül pályáztunk még a Hivatal épületének felújítására is,
ez sajnos nem vezetett eredményre. A közeljövőben várható a TOP-pályázatok kiírása, oda
ismét benyújtjuk, csakúgy mint a csapadékvíz elvezetési rendszer felújítását.
Második napirendi pont:
Jelentős változás áll be az idén a vagyoni helyzetbe a gyakorlótér kivezetésre kerül az
eszközök köréből, a 236 mFt-os kölcsön pedig a források közül. Vagyonnövekedést
eredményez a járdafelújítás, némi csökkenést pedig az amortizáció.
Polgármester bejelentette: 2015. december
képviselőtestület a feloszlatásáról döntött.
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Harmadik napirendi pont:
Bozzainé Giczy Eszter: miért oszlatta fel magát a testület?
Szombathné Takács Zsuzsanna: a folyamatos atrocitások miatt, 25 éve vagyok képviselő, de a
25 év alatt ilyen nem volt, így láttuk legjobbnak. (taps a hallgatóság körében)
Magyar Bálint: szétszakadt a falu, barátok estek egymásnak nem lehet így dolgozni. (taps a
hallgatóság körében)
Kálmán Ferenc: jöjjenek azok, akik jobban értenek a dolgokhoz! Olyan dolgokról döntünk,
hogy én azt sem tudom mi az. Méressék meg magukat mások! (taps a hallgatóság körében)
Polgármester többször kéri a további hozzászólásokat.
Barki László: árvízvédelmi felkészültséget 10-es skálán hányasra értékeled?
Polgármester: 9,5.

