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Szántói Imre polgármester: tisztelettel köszönti a megjelent települési képviselőket, Dr.
Gelencsér Ottó jegyző urat, valamint a település részéről megjelent állampolgárokat.
Megállapítja, hogy a megválasztott 5 fő települési képviselőből 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolja, szavazzanak arra vonatkozóan, hogy a mai testületi ülés napirendjét a kiküldött
meghívóban foglaltaknak megfelelően hagyják jóvá.
Kéri, akinek a napirendi pontokon kívül más javaslata van, tegye meg!
Más javaslat nem hangzott el.
Kéri, aki a napirendekkel egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon!
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai „közmeghallgatás” képviselőtestületi ülésen az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) Tájékoztató az állampolgárok részére a 2015. évi önkormányzati feladatok végrehajtásáról
(Közmeghallgatás)
Előadó: Szántói Imre polgármester

NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA
1.) Tájékoztató az állampolgárok részére a 2015. évi önkormányzati feladatok
végrehajtásáról (Közmeghallgatás)
Előadó: Szántói Imre polgármester
Szántói Imre polgármester: minden közmeghallgatás elején az elmúlt évben elvégzett
munkákról szoktak beszámolni, de most az önkormányzat megválasztása után történt időszak
alatt végzett tevékenységet foglalja össze. Elsősorban az önkormányzati feladatokat ismerteti,
melyeket meg kell különböztetni aszerint, hogy kötelező feladatok, vagy önként vállalt
feladatok. Kötelező feladatok: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés,
egészségügyi ellátás, környezet, óvoda, sport, gazdálkodás, honvédelem, polgári védelem,
nemzetiségi ügyek, helyi közlekedés, hulladékgazdálkodás, víz- közműszolgáltatás, stb. Nem
véletlenül a településfejlesztés, településüzemeltetés van az első helyen, hiszen az
önkormányzat első számú feladata ez, és csak utána az önként vállalt feladat. Az önként
vállalt feladatokat természetesen saját forrásból kell előteremteni. Úgy véli, az önkormányzat
eleget tett minden kötelező feladatának, illetve az önként vállalt feladatainak is, melyeket
teljesség igénye nélkül ismertetett a jelenlévőkkel. Visszatér a kezdetekhez, kihangsúlyozza,
hogy ez a képviselő- testület minden rutinnal megáldott, nem új emberekről van szó, hiszen
minden tag, régóta végzi ezt a feladatot. Egy képviselő-társuk került be újként, akinek
szakértelmére szükség is volt. Az önkormányzat úgy működik, mint egy kis kormány. A
polgármester az elnök, a miniszterek a képviselők. A régen körjegyzőség, ma Közös Hivatal
vezetője a jegyző úr. A Közös Hivatalban a jegyző a főnök. Ők, mint képviselők,
polgármesterek nem kell, hogy a közigazgatásban járatos személyek legyenek. Mint választott
személyek a demokráciát itt gyakorolják, a törvényességet és a feladatoknak a felruházását,
törvényes keretekbe történő öntését, a képviselő-testület elé tárását a jegyző úr és a
munkatársai végzik. Az elmúlt év tapasztalata alapján remek munkát végeztek. Minden
önkormányzati ülésre az anyagot érthetően, világosan megkapták, minden döntésük
előkészítése hatástanulmányokkal anyagi oldalról alátámasztva, törvényességi keretekbe
foglalva került a képviselő- testület elé, ami a működésükhöz kellett és szükséges volt.
Visszatérve az alapgondolathoz, tehát úgy indultak, hogy mindegyikük valamilyen rutinnal
rendelkezett, sorra vették, hogy mire lenne szükség ahhoz, hogy rendesen tudjanak dolgozni.
Elsőként székekre volt szükség, vásároltak 50 db széket, aztán a fűtéskorszerűsítés vált
időszerűvé, villanykazán került beszerelésre, normál körülményeket teremtettek ahhoz, hogy
bármilyen rendezvény itt megtartható legyen. A kultúrháznál maradva elmondja, mi készült
el: készíttettek két szekrényt, egyet a híradástechnikai berendezéseknek, a másikat egyéb
eszközöknek. Vásároltak ping-pong asztalt, korszerű televíziót, hűtőládát a különböző
rendezvényekhez. Elvégezték a pavilon villamosításának szakszerű javítását, a falunaphoz
ideiglenesen kiépített villamoshálózatnak a korszerűsítését. A parkba be lett építve egy
végleges villanyóra új mérőhellyel, ami mostanra készült el. A parknál maradva, - az
önkormányzatok kötelező feladata a közparkok, közutak létrejötte, fenntartása - még az első
ciklusuk alatt elvégezték a tereprendezést, szökőkút épült, szobrok készültek, melyekből egyet
megrongáltak. Most ismét azon gondolkoznak, mit tudnának fejleszteni a közcél
szolgálatában. Az első ilyen kitűzött cél, a park, a második kultúrotthon, a harmadik a
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buszforduló volt. Ez utóbbi nagyon elhanyagolt állapotban volt. Úgy gondolták,
leaszfaltoztatják, a parkot visszaállítják, vagy szebbé varázsolják. A régi padokat felújították,
pergolát gyártattak saját asztalos szakemberükkel – csak a faanyagot vették meg hozzá-,
letérköveztették, belehelyezték a padokat. Megbíztak egy vállalkozót, járjon utána, ki tudna
szökőkutat készíteni, összeszerelni, beüzemelni. Hosszas tárgyalások után négy vállalkozót
kellett összehozni ahhoz, hogy sikerüljön. Beszéltek a kivitelezővel, aki országszerte már több
szökőkutat összerakott, árban végül jobban jöttek ki, mint eredetileg tervezték. Naponta
személyesen felügyelte a munkát, de végül a tervezett időre elkészült, felkapcsolták, működik.
Apró javítási munkák még vannak, a jövő év első feladatai közt tervezik a teljes befejezését.
Ennek a szökőkútnak az ára 3,5 millió forint volt, ez kb. annyiba került, mint a buszmegálló.
A költséghez még apróbb kiadások társultak, ilyen a vízmérő óra tervezése, beépítése,
engedélyeztetése. Jelenleg víz, villany van a parkban, csemeték ültetése megtörtént, a
következő lépésként tervezik a padoktól a szökőkútig, illetve a szökőkút környékét
letérköveztetni. A későbbiek során még biztosan merülnek fel ötletek, hogy mivel lehet még
szépíteni a települést, de már ez is nagyon szép eredmény. A buszfordulónak is története van.
A régen sáros, egyenetlen utat az első ciklusuk alatt egy sávban sikerült leaszfaltoztatni, ami
24 évvel ezelőtt volt. Ez mára felkopott, felfagyott, már kátyúzni nem volt érdemes. Kértek
árajánlatot, majd egy profi céget bíztak meg a kivitelezésre. Amiért ez nem a nyáron készült,
annak az oka az, hogy - bár a pénzük megvolt rá - egy utakra kiírt pályázat megírásával
próbáltak elsősorban pénzhez jutni. A pályázatot megírták, - a Közös Hivatalban dolgozó
munkatársak segítettek - benyújtották, de valójában nem nagyon bíztak benne. Hogy ez
jobban érthető legyen, kicsit bővebben beszél a pályázatokról. Viszonyítási alapként
megemlíti, hogy míg Lesenceistvándon az egy főre eső adóbevétel miatt egy pályázatnál a
támogatás 95%, az önerő 5%, ugyanez Uzsán 50%. A buszforduló 10,1 millió forintba került,
aminek a felét megkaphatták volna pályázaton. Vártak a pályázat eredményére, - ami végül
nemleges válasszal jött ki - emiatt aztán késve álltak neki a munkálatoknak, de szerencsére a
fagyok beállta előtt befejeződött. Visszatérve a kezdeti vásárlásaikra, a télre készülve
vásároltak egy hómarót, három fűkaszát és a fűnyíró traktort feljavíttatták. Vásároltak még
apróbb gépeket, pl. fúrógépeket, ami az embereik munkáját könnyíti meg. A
közmunkaprogramban olyan embereket is foglalkoztatnak, akiknek sajnos más bevétele nem
tud lenni. Uzsán szorgalmas emberek dolgoznak, akiket két állandó emberük
csoportvezetőként felváltva irányít. A park, a közterek rendben vannak, az idelátogatók is
kifejezik, milyen rendezett a település. Két utcában a járda területét már néhányszor
lekaszáltatta, de mindenkinek a saját háza előtti rész rendben tartása a saját kötelessége lenne,
nem önkormányzati feladat. Kérte a lakosságot, vagy kaszálja le, vagy gyomirtózzon.
Az orvosi ellátásról néhány szót szeretne mondani. Jelen pillanatban is helyettesítés folyik, az
idő múlásával a praxis visszaszállt az önkormányzatokra, a kiírt pályázatra két jelentkezés
érkezett, de a meghallgatás napján az egyik jelölt visszalépett. A másik jelölt még két évig
rezidens, jegyző úr lett felkérve arra, nézzen utána, milyen lehetőség lenne az alkalmazására,
de neki továbbra is tanulni kell. Egy biztos, orvosra szükség van.
Az önkormányzat tervek mentén dolgozik, amit időnként aktualizálni kell, ha közben
felvetődnek megoldandó problémák. Sokat gondolkodtak azon, hogyan lehetne itt tartani a
helyi fiatalokat a településen. Jegyző úr segítségével találtak megoldást. A települési
támogatásokat kibővítették az első lakáshoz jutók támogatásával, ami 300 ezer forint vissza
nem térítendő támogatást jelent. Ennek feltétele az, hogy a lakást 5 évig nem adhatja el, és
még házassághoz sincs kötve, tehát ha két Uzsai fiatal összeköltözik, már 600 ezer forintot
kapnak.
Még egy nagyobb beruházás elkészült, a terasztetőre az utolsó lécet is feltették. A munka a
terv szerint haladt. Villamossága később lesz, de már fedett teraszuk van, ami később
szabadtéri színpadként is funkcionálhat. A tetőszerkezet 11,1 millió forintba került,
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összességében 25 millió forint körül fordítottak fejlesztésre. Tették mindezt közel egy év alatt,
ami nagydolog. Vannak előírások, hogyan, mire lehet költeni, közös döntés van, amiért a
polgármester felel, természetesen jegyzői felügyelet mellett.
A következő feladataik megvalósulása is a pénztárcájuk függvénye lesz, menet közben derül
majd ki, mire lesz elég. Létük nagyban függ a kőbányától, az iparűzési adótól.
Idén Uzsa 20 éves lett, ennek apropóján rendeztek egy nagyszabású falunapot, ahol méltón
megünnepelték a települést. A jövőben is fognak rendezni falunapot, ami nem ekkora
volumenű lesz, legfeljebb a kerek alkalmakkor. A mikulásünnepet megtartották, az idősek
köszöntése is szervezés alatt van. Még a falukarácsony megünneplésében gondolkodtak
egyelőre nem született döntés.
A presszó ismét megnyitott. A nyár folyamán történt egy váltás a konyha vezetésében, így a
közétkeztetés is megoldottá vált.
Kb. két hete volt a településen egy rendőrségi fórum, ahol a téma a közbiztonság volt. Az
utóbbi időben többször lehetett látni az utakon rendőröket, ami nagyon jó dolog, és a jövőben
folytatódni fog. Ismételten felhívja mindenki figyelmét, ne engedjenek be senkit a házaikba,
akármilyen igazolvánnyal érkezik is. Zárják az ajtókat. Kéri a jelenlévőket, amennyiben
bármilyen idegen látogató jár a településen, értesítsék őt is.
A következő téma, amiről szükségesnek tart beszélni, az a MotoCross pálya témája. A jogi
oldalról már eljutottak jegyző úrral közösen, hogy a környezetvédelem miatt közmeghallgatás
lett, aminek folytatásaként beszélt Szili Katalinnal, akinek tanácsára a Jövő Nemzedék Emberi
Jogok Biztosához fordult. Ez az út járhatatlannak bizonyult, míg az Országos
Környezetvédelmi Hivatal II. fokú ítélete nem érkezik meg, illetve vizsgálata nem zárul le, ők
ezzel nem foglalkoznak.
Tehát egyetlen járható út a jogi út, mellyel éltek is, a II. fokú környezetvédelmi
felülvizsgálatnak az elintézési határideje 3 hónap, ami már lejárt. Még nem kaptak választ,
reményét fejezte ki, hogy a település számára kedvező döntés fog születni.
A pálya egyébként működik, mert az üzemeltető a környezetvédelmi engedélyt megkapta.
Elmondja, hogy a környezetvédelemben szaktekintélynek számító jogászokat keresett meg,
akik kedvező áron elvállalták a felkérést. A fellebbezésüket elfogadták, de az ügy állásáról
többet nem tud mondani. Ígéretet tett, amennyiben a pálya üzemeltetője megint megkapja az
engedélyt, úgy folytatni fogják a jogi utat. A település célja az, hogy a MotoCross pálya be
legyen zárva.
Mihacsek úrnak a lakossági fórumon való felszólalására – miszerint több sebességmérőnek
kellene lenni Uzsán-, még annyit hozzáfűz, hogy aláírásokat gyűjtöttek azért, hogy többször
legyen rendőrségi mérő autó a településen. Ennek megvalósulására ígéretet kapott a
rendőrségtől.
Környezetvédelemmel kapcsolatban szükségesnek tartja elmondani, hogy a kutyákat zárva
kell tartani. Az elmúlt időszakban több probléma adódott ebből. Szabályzat van arra
vonatkozólag, hogy mennyi kutyát, és milyen körülmények között lehet tartani. Méretüktől
függetlenül nem lehet az utcán szabadon kutya. A másik fontos dolog, hogy a szabályzatok
minden olyan szabályt tartalmaznak, melyek betartása a településen a békés egymás mellett
élést biztosítják. Utal például az esti motorfűrészelésre, vagy a hétvégén történő
hulladékégetésre. Kéri a lakosságot ezeknek a szabályoknak a betartására, hogy ne okozzanak
bosszúságot a lakótársaiknak.
KÉRDÉSEK
Juhász István állampolgár: egyszer régen megjelent a cross pályán egy hölgy, de már nem
voltak ott a motorosok. Javasolja, akkor jöjjenek, mikor itt zaj van.
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Szántói Imre polgármester: az a hölgy és egy úr a környezetvédelmi Hivataltól jött.
Tájékoztatták őt is a vizsgálatról, elismerték, hogy jogos a felháborodásuk, igazuk van, de
törvényi szabályozástól függ a pálya jövője.
Juhász István állampolgár: még annyit hozzáfűzne, hogy akik a pályát üzemeltetik, azokat
adóztassák meg. Véleménye szerint, ez ennyire egyszerű.
Szántói Imre polgármester: tudja, van még bőven tennivaló a településen, ezen dolgoznak a
képviselő társakkal együtt. Megkérdezte, van-e még kérdés, hozzászólás.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Szántói Imre polgármester: megköszöni a képviselő-testület tagjainak a részvételt, a
lakosságnak, hogy megtisztelték jelenlétükkel, észrevételükkel a képviselő-testületet, a
közmeghallgatást 18.07 perckor bezárta.

k.m.f.

Szántói Imre
Polgármester

Dr. Gelencsér Ottó
Jegyző
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