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Petőfi sándol Művelődési llázban 20l2. mlárcius 2ó-án tartott
közmeghallgatás.ól és falugyűlésről'

Jelen vannak: Magasitz Lajos polgármcster
Bogdán József alpolgámlester
Fejesné Schwarcz Erzsébet; fuedl Béla; dr' Csemyi Zsuzsanna
Takács András; Katona József képviselők

A lakosság részéről50

fö vett résá a köanegha|lgatáson.

Eggdél--&zssÍ: Nagy tisáelettel
Közmeghallgatás

a

köszöntöm

a

község képvjseló_testülete nevében a

és Falugyíilésminden kedves !észfuevőjét.

község lakosságát' az üdülők képviselőit, a községi szolgáltatásban resávevő
intézmények, vállalkozások vezetőit, képviselőit és minden kedves vgndéget, akik megtisáelik
megielcnésük*el és Észvételiikkelülésünlet'
A jogszabályi kötelezettségek és az évek hagyomriLnya alapjritr minden év tavasán a képviselőKöszöntöm

testiilet Közrneghallgatást és Falugyúléstkezdeményez.
A közmeghallgatás teljes köfii 1ogszabály szerinti testületi ülés' ahol résa vcsznek a községünk
ellátási, szolgáltatási lendsze!ében köaeműködő szervek képviselői is.
Felkérem Magasitz Lajos polgármester urat, hogy az ülés folÍatására vegye át az ülés vezetését'Jó és
eÍedményes tanácskozást kívánok.

Magasitz Lajos polgármester iidvözli a megjelenteket. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjéIe
Szabó Anikó személyében, valamint a jeszőkönyry bitelesítőirc Katona József és Bogdán József
képviselők személyében.
Mindkét javaslatot a képviselő{estület egyhangúlag elfogadta'

Eá

követőeÍl Magasitz Lajos polgármester ismerteti a teÍvezett napirendi pontokat:

Laios:

Tisáelettel köszöntöm a falu lakosságát, képviselő-tirsaimat és a meghívott
vendégeinket. Megállapítom, hogy a 7 fós testiiletből 7 fő jelen van, így az határozatképes'
Magasitz

Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

Besámoló

a képviselő_testiilet és bizottságok 2011. évi munkájétól, a20I1. évi
gazdálkodásról.
Előadó: Magasitz Lajos polgármester
2') 2012. évi önkormrínyzati költségvetésről tájékoáató. A tervezett fejlesáési elképzelések.
Előadó: Magasitz Lajos polg.írmestel
3.) Aktuális közlcmény9k.
Előadó: Katona Eva jegyző
4.) A meghívott vendégek részéről tájékoáatások' hozzrászólrások.
5') Nemzetiségi i'nkormányztok, egyesületek besámolója'
6.) Lakossági kérdések, vélemények, hozzászólások.

1.)

^

képviselő{estület a napiÍendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

2

l')

nanirendek:
Beszámoló a kéDvise|ó_testület ós bizottságok 2011. évi munkáiáról. a 20l1. évi eazdálkodásról
és a 2012. óvi tervekról.
Magasitz Lajos polgfumester szigetbecse Község Képviselő{estülctének és a bizottságok 20l l. óvi
mukájáról, gazdálkodásáról, továbbá a 20l2. évi tervekről részletesen besámol'
és 2')

/ Irásos anyag a

mellékletbcn /

3.) naDir€íd:
Aktuális közlcménvek'

Képviselő_testület tagjait, a meghívott ve[dégeket és a falu
jegyzői
lakosságát' Rendhagyó
besz'molóját elmondja. / Írásos anyag a jegyzökön}'vhöz mellékelve /

K^r."^ffi^ ')"syrő köszönti a

4.)

nanirend:

A meehívott vendéeek részéről táiékoztatások hozzászóIások.
KirálY Richárd rendőrkaDitánY: TisÍelettel töszöntöm a megielenteket és köszönöm

a
meghívást, a lehetőséget, hogy eljöhettem az Önök Falugyűlésére' Közmcghallgatására.
A Ráckevei Rendőrkapitányság illetékességitedletéhez 14 település tartozik. Elmondom' hogy
szigetbecse nem azok közzé a települések közzé tartozik' ahol a bűncselekmények és a
szabálysértések a leggyakoribbak, de mégis csak vannak itt isjogsértő cselekmények.
Mivel Szigetbecse Község lakossága a kiimyék településeinek lakosaihoz képest tehetősebbek, ezért
a személyekjavai elleni bűncselckmények száma a többi településhez viszonyitva, igell magas.
szigelbecse Községben 2011. évbcn 47 bűncselekményt regisáIáltunk, ebből 42 személyek javai
sima loplást és 21 betöréses loPást. A tavalyi évben
elleni búncselekmény volt. Jelenteftek
garázda
közerületi bűncselekménycket illetően 1 szándékos tcstsértéses
szigetbecsén útonállójellegű
búncsclekmény történt, volt 1 közlekedési bűncselekmény (ittas vezetés), valamint 2 anyagi káros
baleset is.
Tájékoáatásként elmondom, hogy az ideí évben már 6 sima lopást és 4 betöréses lopást jelentettek
szigetbecséről'

ll

Még nem volt alkalmam, de most meglagadom a lehetőséget' hogy megköszönjem a szigetbecsei
Polgárőrségnek az eddigi munkáját és egyben megkérem, hogy a továbbiakban is segítsük egymást.

Nagy váltoások' átalakulások leszrrek a polgárvédelemben, a polgárőrség is újjáalakul, de ettől
fiiggetlenül mi segítsük egymás munkáját továbbra is.

Igyeksztink a munkánkat úgy végezni, hogy a bűncselekmények ne szapolodjanak' Javasolnám, hogy
ha idegcn autót, gyanúsan viselkcdő személyeket látmk községükben, ír1ák fel az autó rcndszámát,
vagy értesítséka rendórségel'

Köszönöm

Maeasitz

szépen a figyelmüket, ennyit szelettem volna elmondani.

Laiosl

Kdszönjük Kcpilány Úmak a besámolóját'
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Riedl Béla: Tisztelettel kös7-öntöm a jelenlévőket!
szeletném tájékoáatni a Tisáelt Lakosságot, hogy idén isrnét megrcndezésre keriil

a már
hagyománnyá vált falutakarítás '
A falutakarítás időpontja 2012. április 14-e szombat. Mindenkit nagy szeletettel vrírunk reggel 9
óIakor a Művelődési Hli udvalín. A helyszínen kerüInek kialakíLísra a csoponok' és minden csoport
megkapja a saját területét, amit meg kell tisáítani.
Konténerck lesznek kihelyezve a falLr több pontján, ahová az összegyűjtött szemetet elhelyezzük'
A munka megkezdése előtt a szokásos munkavédelmi oktatást idén is megtartjuk.
A falutaliarítást megelőzően 2012. ápÍilis 1l-én szerdán délutiín 6 órakor a Polgármesteri llivatalban
tartunk egy megbeszelést a Civil szervezetek vezetőivel' ahol a falutakarítás részleteit elöre
megbeszéljük. Kérem azokat a lakosokat, akik rendelkeznek olyan gépkocsival, utrínfutóval,

kishaszon gépjrármúvel, amivel a falutakarítás alatt tudják a munkánkat segítcni, Ók is jöjjenek el !t
vegyenek részt a szerdai megbeszelésen.
Kérek minden]<it szóljon a családjának, szomszedjrának, ismerősének hogy jöjjenek el és vegyenek
résá a falutakarításon, mert eá magunkért, a faluéítesszük, azéIt, hogy szép, tisáa, kultuÍált legyen
a kömyezetiink.
Köszönöm

megtisáelő

fi

gyelmiiket.

5') Ncmzetiségi önkormánvz!tok.

egvesületek beszámoIóia'

Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóia:
Bodó Jánosnó:

TisÍelettel köszöntőm

a falugyíilés résávevőit!
szeretnék besámold a 201l. évi évről.

Aki

még nem ismeme Bodó Jánosné vagyok a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elniike. Képviselő
tiÍsaim: Kiss Atti]a Tibor elnök helyettes, surányi Péter Mihály és is. Illés Lajos tagok.

Néhány szóban tájékoáatom önöket
terveinkól'
20l1. évi bevételein]<:
_ 210.000 Ft t]ímogatást kaptunk
_

a 2011. év bevételeiről és kiadrásairól, valamint a 2012. évi

a központi

költségvetésből általános működésre.

201 1' áprilisában benyújtottuk a feladatalapú támogatfui kérelmünket, amire l28.000 Ft Límogatást

kaptunk.
Előzó évi pénzmaradványunk 20.000 Ft,
Tehát az összes bevételüDk 358.000 Ft volt, amiből gazdálkodni tudtunk.
-

20l1. évi kiadásaink:
- a Balassi téri ilodánkba bútorokat vettünl<,
_

a Szigetbecsei Falunapot támogattuk tombola tárgyakkal,

- a Falunap alkalmából megvendégeltiik a roma családokat üditókkel, szendvicsekkcl,
- Karácsonyi csomagot készítettüDl( 35 roma család részéIe,amit a kéPviselő-testületünk tagjai
_

ünnepek előtt átadtak a családoknak,
a szigetbecsei óvodás és iskolás gyermekek részére csekély ajándékot készitettünk, amit át is adtunk

részüke karácsonykor,
_ gáz, áram' víz költségek'
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NéhánY szó az idei év költsépvetéséről:
20l2' évben 2l4.000Ft támogatást kaptunk a központi költségvetésbőI az általános működésIe'
Tavalyi pénzmaradvrinyunk 122.000 Ft.
Mivel nagyon kevés az idei bevételünk, feladatalapú támogatásra idén is szímílunk'

Terveink a 20l2. évre_ MajáIis alkalnából egy kisebb tissze8et szeretnénk költeni,
_ Falunap tárnogatása,
- Beiskoláási tlimogatást és kaÍácsonyi csomagot idén is szeretnénk adni a roma családoknak,
- TeNezzt\k, hogy Pest megyéből roma dilíkokat fogadunk 1 napra, hogy megmutassuk nekik
szigetbecsét. szeretnénk őket megvendégelni tízóraival és ebéddel.
szeretném megköszönni

Raffay Bé],a igazgató úmak, hogy a Roma Nemzetiségi Ónkormányzat

részéreegy sámítógépet adott ajríndékba.

Kiiszönöm a sok segítséget'amit Katona Eva jegyzó asszon}'tól kaptunk és bímm benne, hogy
továbbra is nyújtani fog nekünk. Továbbá köszönöm a Polgámeste Hivatal dolgozóinak is a
késxégeshozzriállásukat' amil a munkák segítségébennyújtottak _ nÉjtanak.
Köszönöm

megtisáeló

fi

gyelmüket.

Laios; A

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonyiínak is köszönöm a
beszímolóból
érezhettük' hogy aá a kis támogatást, amit kapott a nemzetiségi
bcszímolóját.
önkormányzat, jól osáották be. Nagy segítségetnyújtoltak a családoknak azzal, ho}y táÍnogaÍják a
Magasitz

A

gyerekcket és a n}ügdíj asokat.
A továbbiakban is kívrínoknekikjó együttműködést, sikeres munkát.

napirend:
Lakossági kérdések.véleményckhozzászólások.
6,/

Maqasik Laios: Mivel a lakosság részéről nincs kérdés,nincsjavaslat sem észrevételés nincs több
hogy eljöttek és Íésávettek a mai
napirendi pont, az üIést bezlírom. Megköszönöm,
a jó együttmúködést, bízom, hogy ez a jövóben is így
köaneghallgatiíson, íalugyűlésen. Köszönöm
lesz.

Jó egészséget, jó pihenést kívrinok mindenkinek.
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