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Szigetbecse PetóÍi Siíndor MÍivelődési Hlízban 20l3. mlfucius 25-én tartoft
közmeghallgatásról és falugyíilésrőI.

Jelcn vannak: Magasitz Lajos polgáÍmeste!
Bogdá[ József alpolgármester
Fejesné Schrvarcz Erzsébet; Riedl Béla; dr. Csemyi Zsuzsanna
Takács Andlás; Katona József képviselők

A

lakosság részéről 30 fó vett résá a közmeghallgatáson.

Boedán

Józset

a

Nagy 1isztclettel köszöntöm

község képviselő-testülete nevében a

és Falugyűlés minden kedves résavevőjét.
község lakosságát, az üdülók kepviselóit, a községi szolgáltaliisban rósztvevó
intézmények, vállalkoások vezetőit, képviselőit és minden kedves vendéget' akik megtisáelik

Közmeghallgatás

a

Köszöntöm

megjelenésiikkel és részvételükkel ülésiinket.
A jogszabályi kötelezettségek és az évek hagyománya alapjrín minden év tavasán a képviselőtestület Közmeghallgatást és Falugyíilést kezdeményez.
A közÍncghallgatás teljes köú jogszabály sze nti testületi ülés, ahol részt vesznek a kőzségünk
ellátási' szolgáltatási rcndszerében közreműködó szervek képviselői is.
Felkérem Magasitz Lajos polgármester ulat, hogy az ülés folÍatísáIa vegye át az ülés vezctését.Jó és
eÍedményes tanrícskozást kívánok.

Magasitz Lajos polgártnester üdvözli a megjelenteket. Javaslatot tcsz a jeszőkönJ.v vczctőjóre
Szabó Anikó személyében, valamint a jeg'zóköu1r hitclesítőirc Katona József és Bogdán József
képviselők személyében.
Mindkét javaslatot a képviselő_testület egyhangúlag elfogadta.

Eá követően Magasitz Lajos polglírmestor ismerteti
Magasitz

Laíos: Tisáelettel

köszönttim

a tervezett napiÍendi pontokat:

a falu lakosságát, képviselő-tálsaimat és a meghívott

vendégeinket. Megállapítom, hogy a 7 fiis testületből 7 Íöjelen van, így az hatrírozatképes.
Javaslatot teszek a napirendi pontokÍa:

l.) Beszámoló

a képviseló-testület és bizottságok 2012. évi munk ájáxől,,la|amirtt a2012' évi
gazdálkodásról.
Előadó: Magasitz Lajos polgiíÍmester

a20I3. évi költségvetésről, valamint
Előadó: Magasitz Lajos polgáÍmestÜ

2.) Tájékozl^tó

a

tervezett fejlesaési elképzelésekről.

polgámesteri hivatal 20 l2. er.i munt<,L.jarot. altuáIis közlemények ismertetése.
Előadó: Katona Évaaljegyző

3.) Tájékoztató a

4.) Beszámoló a nemzetiségi önkományzatok

Előadó: Lemer Mária elnök
Bodó Jánosné elnök
5.)

2012. évi munkájáról'

A meghivott vendégek Íészétőltájéko^atlások, hozziszólások.

2
6.) Lakossági kérdések, vélemények, hozz.íszólások.

A képviselő_teslület

a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

1.) ós 2.) narrirendck:

Beszámoló a kóDviselő-testüIet és a bizottságok 2012. évi munkáiáról. valamint a 2012. évi
eazdálkodásról'
Táiékoztató a 20t3. évi ktiltségveÍésrőI. va|amint a tcrvezett feilcszÍési elkér'z€IésckrőI.
Magasitz Lajos polgámestcr szigetbecse Község Képviselő-testületének és a bizottságok 2012. évi
munkájáról, gazdálkodásríról, továbbá a 2013. évi költségvetésÍől és fejlesáési elképzelésckől
besziámol.
/ Ínásos anyag ajegyzőköny.vhöz

mellékelve' /

3,) napirend;
Táiókoztató a polgármeltellhivatal 2012. évi munkáiáról. Aktuális kiizlcmónyek ismcrtetésc.
lakosságát. Besámolóját

ismerteti. / Írásos anyag ajegyzőkt'nwhöz

lu

mellékelve /

Riedl Bé|a! Tisztelcttel köszöntöm a jelenlévőket!
szerctném tájékoáatni a Tisáelt Lakosságot' hogy idén ismét me$cndezésÍe kedl a mar
hagyomárnyá vált falutakarítás.
A falutakarítás időpo[Úa 2013. április 20-a szombat. Mindenkit nagy szeretettel várunk reggcl 9
óBko! a Művelödési Hríz udvarián. A helyszínen kerülnek kialakításra a csoportok, és minden csoport
megkapja a saját lerületét, aÍnit meg kell tisáítani.
Konténerek lesznek kihelyezve a szokott helyekre, ahová az összegyűjtött szemetct elhelyezzük.
A munka megkezdése előtt a szokásos munkavédclmi oktatást idén is megtartjuk.

A falutakarítást megelóóen 2013. április l7-én szerdán délutrin 6 ómkor a Polgármesteri Hivatalban
tartunk egy megbeszélést a Civil szervezetek vezetőivel, ahol a falutakarít{s részleteit előre
megbeszéljÍik' KéÍemazokat a lakosokat, akik rendelkeznek olyan gépkocsival, utlínfutóval,
kishaszon gépjrárművel, amivel a falutakarítis alatt tudjrík a munkránkat segítcni, ók is jöjjenck el és

vegyen€k részt a szeldai megbeszélésen.
Kérek mindenkit sóljon a családjrínak, szomszédjának, ismerősének hogy jöjjenek el és vegyenek
részt a falutakarításon, melt eá magunkért, a faluért tessztik, azéí,hogy szép, tisá4 kultúrált legyel
a kömyezetiink.

Köszónöm

megtisáelő

fi

gyelmiiket'

nanircnd:
Beszámoló a nemzetiségi ónkormánYzatok 20l2. évi munkáiáró|.
Lemer Mi{ria a szigetbecsei Német Nemzetiségi Önkományzat elnöke beszámolt a német
nemzetiségi iinkormányzat2ll2. évi mwtkájLáróI' / Ínisos anyag a jegyzőkönyvhoz mellékelve /
Bodó Já[osné a szigetbecse Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke beszámol a roma nernzctiségi
önkormányzat 2012. évi munkájáról. / Írásos anyag ajegyzökön}.r'höz
mellékelve /
4.)

k.

Krisióf
Tislelettcl köszöntök mindenkit a Ráckevei
Rendőrkapitányság teljes személyi állomrínyanevében.
2012. évben is törekcdtiink an4 hogy sálárd és konekt közbiaonsági viszonyokat teremtsünk.
statisáikai számokkal ncm akarom untatni a megjelentekct, nem találunk ezen a tcrületcn nagyobb
kilengéseket, anomáliákat. Évről-évre köriilbelü ugyarrazok a bűncselekményszímok fordulnak elő.
A 20l2-es év yégénsajnos azt kellett tapasztalnunk, hogy megnőttek a lopások szimai. Ene
próbáltunk leagálni. Több elkővető csopolt van most a látókörünkben' az elmúlt időszakban több
csoport kedlt elözetes letartóztatásb4 akik'lck a tevékenysége szigetbecse településl€ is kiterjedt.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a kapitrányság két új rendőIőIssel bő!'Íilt. Kiskunlacházán és
Dunavarsányban 2013. februái l-töl önálló Íendórórssel állunk a lakosság rondelkezéséÍc.
Nagyon örülök, hogy Szigetbecsén újjáalakult a polgárórség. Mindenben támogatjuk őket és bízzunk
abban, hogy a falu Iakossága elégedett lesz a munkánkkaI.
Köszönöo

szcpen a figyelmük€t,

ennyit szelettem volna elÍnondani.

Magasitz Laios: Kösziinjiik Kapirány Úrnak a beszimolójál.
ReméIjÍik' hogy a jó €gyüttrnÍíködésünk eredménye meglesz és kívánom, hogy minél békésebben
tudjunk élni ebben a kis faluban.

b.) Krcisz László: Énis nagy tisáelettel köszöntöm a megjelenteket. Kreisz László vagyok a
Ráckevei Soroksári Duna-ág Palti sáv Önkormányzati Társulás elnöke, Taksony település
polgámestere.
Rövid tájékoztatást adok a Ráckevei-Soroksfui Duna-ág Pani sáv projekhől'
/ lrásos anyag ajegyákön1.vhöz mellékelve /

Magasik Laios: Köszönjük

a

beszámolót.

c.) Dr. Kercsztúri Zita: Tisáelettel köszöntöm
én is a mai Közrrreghallgatáson megielenteket' DI.
KeÍesáfui zita vagyok' a Ráckevei Járásí Hívatal vezet(ie'
Ilyen késői órában rrufu nem illik sokat beszélni, ezén nagyon röviden mondok néhrínyszót a
Ráckevei Járrásról.
A Mckevei Já!ás l 1 településből áu. szigetbecse település is ide tartozik. A szeÍkezetiink összetett.
Egy törzshivatalból állunk' ami 33 főből á1l' illetve 5 szakigazgatrisi szervből. KözejÍik tartozik a
Földhivatal, az ÁIategészségtigyi Hivatal, a Gyámhivatal, a Munkaügyi Központ' valamint a
Nép€gészségügyi Intézet.
A munkáltatói jogokat a Hivatal vezetője gyakoroÜa, viszont a szakmai irrányítást _ a szakigazgatási
szervek slött - a megye gyakorolja. Tehát a szakma a szakmánál marad.
A három hónapos tapas^alat alap:án azL ÍnondhaÍom, hogy nagy előnye van annak, hogy in, helyben
tudunk együtt dolgoani és eg}'litt gondolkodni, és a szakmai munkasem sérül egyáltalán.
Ami sokakat érinthet, az okmrányirodai működésttnk. Örömmel mondhatom, hogy hétftjtől _ péntekig
8 órától 20 óráig fogadjú az ügyfeleket.
vlfuható váltoás a kormrinyablakok kialakílrás4 aminek a dátuma előIeláthatóan július és szeptembe!
között virható. Ez konkétan aá jelenti, hogy a Ráckevei Járási Hivatal három hétig zárva lesz és az
ügyfeleknek szigetszentmiklósr4 vagy Dabasra kell mennie ügyet intézni. Enől idóben fogiú
értesítenia lakosokat, így aki teheti annak célszeÍúa beziÍás előtt elinteaú az ügyeit.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

Yagasifz Laios: Kívánokjó együttmuködést, eredményes munkát mindnyájunknak.
Ugy érzem soldonindenről részletes tájékoáatást tudtunk adni a lakosságnak.

4
Most pedig kérem a lakosságot, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket, javaslataikat'

6'l naÍrirend!
Lakossási kérdések.vóleménvek. hozzászólások
Manger István: Katona Eva Aljegyzó Asszony a b€szimolójában elmondta, hogy a szemétszállítást
miár nem a Bio-Pannónia Kft végzi. Kivríncsi leszek, hogy idén mennyit kell majd fizetnem a
szemétszállításért.A 20l2-es évben összesen két alakalommal tettem ki a kukámat, így két
alkalommal vitték eI tólem a szemetet és ezéIt több mint 14.000 Ft-ot Íizettem éves szinten'
Kíváncsi leszek, hogy idén men[yit kellmajd fizetnem.

Magasitz Laios: Sajnos erre a kérdésremost még nem tudunk váaszolni. Február közepe óta
várunk aÍa, hogy a jelenlegi szolgtíltató az Energia Hivataltól megkapja azokat az árakat, amelyet
használhat.
A törvény éftelméb€n jelenleg a 2012. decemberi rir' vagy annak a 4,2 o/o-al megemelt összege
jelentkeáet szemétszillítási dijként.
Kértink mindenkit, hogy legyenek türelemmel, amint megtudunk valamit, énesítjiik a lakosságot.

Ezzel az utolsó napirendi pontot is megtrirgyaltuk. Mivel nincs több napirendi pont az ülést
beárom. Megköszönöm, hogy ebben a rossz időben eljöttek és részt vettek a mai

ajó együüműködést, bízom, hogy ez ajövóben is így
közmeghallgatáson' falugÉlésen. Köszönöm
lesz.
Jó egészséget'jó pihenést kívlínok mindenkinek.
k.m.f
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