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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 9-én 18.00 órai
kezdettel a barbacsi Kultúrházban tartott közmeghallgatásról
Jelen vannak: Giczi András polgármester
Vági Róbert alpolgármester
Kenyeres Viktor, Nagyné Czinder Adrienn, Rácz Szabolcs képviselők
Némethné Hajzer Marietta jegyző
Horváthné Németh Sarolta pü. főmunkatárs
Tóth Tihamérné főmunkatárs

A lakosság részéről megjelent: 30 fő

Giczi András polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az 5 fő képviselő közül valamennyi megjelent, így a képviselő-testületet határozatképessé
nyilvánítja, és a közmeghallgatást megnyitja.
Határozati javaslatként a meghívóban szereplő napirendi pontok illetve testületi ülés keretében a
pavilonok építésének megrendelése napirendi pont tárgyalásának elfogadását javasolja.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2015.(IV.09.) határozata
Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el:

NAPIREND
1.) Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati munkáról.
Előadó: Giczi András polgármester
2.) Tájékoztató a 2015.évi önkormányzati költségvetési
elképzelésekről.
Előadó: Giczi András polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Giczi András polgármester
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Napirend tárgyalása
1.) Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati munkáról.
Előadó: Giczi András polgármester
Giczi András polgármester: Szeretném elmondani, hogy sajnos minden évben kevesebb az
állam által kapott finanszírozás. A 2014 évi bevétel 66 515 ezer Ft, ebből állami támogatás
26 583 ezer Ft, egyéb működési célú támogatás 5 063 ezer Ft, felhalmozási célú támogatás
4 205, helyi adó és gépjárműadó bevétel 19 195 ezer Ft, egyéb bevételek 3 955 ezer Ft
finanszírozási bevételek 7 514 ezer Ft.
A 2014. évben a kiadás 53 699 ezer Ft, önkormányzat és a falu működtetése 20 982 ezer Ft,
ellátottak pénzbeli juttatása 693 ezer Ft, egyéb működési célú kiadások 2 340 ezer Ft,
beruházások 3 562 ezer Ft, finanszírozási kiadások 18 229 ezer Ft ebből az óvoda működése
16 019 ezer Ft, első lakáshoz jutók támogatása 30 ezer Ft.
Kéri, ha van valami kérdés észrevétel a 2014 évvel kapcsolatban mondják el.
Kérdés, észrevétel a lakosság részéről nem volt.
Giczi András polgármester: Amennyiben nincs észrevétel akkor a 2014 évről tájékoztatót
lezárom-

2.) Tájékoztató a 2015.évi önkormányzati költségvetési elképzelésekről.
Előadó: Giczi András polgármester
Giczi András polgármester: A 2015 évi bevételek alakulásával kapcsolatban elmondja, az
állami támogatás 26 260 ezer Ft-ra fog csökkenni, helyi adók, gépjárműadó l3 800 ezer Ft, itt
látszik az autópálya építése, ahogy halad a vége felé úgy csökken az adó bevételünk iparűzési
adó szempontjából, egyéb bevétel 2 379 ezer Ft, finanszírozási bevételek 10 070 ezer Ft. A
bevétel 2015 évben 56 043 ezer Ft, ebből kell gazdálkodni, ami 10 millió Ft-tal kevesebb, mint
az elmúlt évben és ebből kell az önkormányzatnak a falu működését biztosítani és az
elképzeléseket megvalósítani.
A 2015 évi kiadások tervezése 56 043 ezer Ft, önkormányzat és a falu működtetése 24 419 ezer
Ft, ellátottak pénzbeli juttatása 1 204 ezer Ft, egyéb működési célú kiadások 3 235 ezer Ft,
beruházások 5 300 ezer Ft, felújítások 4 000 ezer Ft finanszírozási kiadások 18 229 ezer Ft,
ebből az óvoda működése 16 910 ezer Ft, első lakáshoz jutók támogatása 100 ezer Ft. A
segélyek összege 500 ezer Ft-tal többre van tervezve a tavalyi évhez képest a segélyezési
rendszer változása miatt.
Beruházásra és fejlesztésre lényegesen több pénzt tudunk árhatóan fordítani ezek
megvalósítására pályázati és önerős lehetőségek is vannak.
Pályázatot szeretnénk beadni az óvoda felújítására, energetikai korszerűsítésére (szigetelés,
tetőcsere, új fűtési rendszer, napelemes rendszer) a tanulmányok elkészültek. A Művelődési ház
felújítása önerőből valósítható meg. Szeretnénk az idei évben elkezdeni, megvalósítani.
Szeretnénk az Áfész bolt melletti terület rendbetételét, a központi buszmegálló felújítását, a
József Attila utca arculatának megújítását szebbé tételét. Nagy igény lenne a lakosság részéről
egy játszótér kialakításra, amit az óvoda mögötti területen képzelünk el bekerítve, kamerákkal
felszerelve.
A másik fő feladat a temető tulajdon jogának rendezése, amire már lépéseket tettünk Mivel a
temető nincs az önkormányzat tulajdonában csak kezelésében, ezért nem tudunk semmilyen
fejlesztést végezni, gondolok itt sírhely nyilvántartásra, új ravatalozó építésre.
Az utakat folyamatosan javítjuk önerőből, az elmúlt év tapasztalata azt mutatja, hogy tartósabbak
amit magunk kijavítunk, mint az elmúlt években a Közútkezelővel végeztetett javítás.
Rendezési terv módosítással az iskolaréten építési telket vagy telkeket lehetne kialakítani, mivel
az iskola megszűnésével funkcióját vesztette.
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Várom az észrevételeket, javaslatokat.
Elmondja továbbá, hogy sokan érdeklődnek a szabadtéri tűzgyújtásról. Külön kell választani a
belterületen végezhető tűzgyújtást, amit önkormányzati rendelet szabályoz és van a külterületen
való tűzgyújtás, amit teljes egészében a katasztrófavédelem felügyel és engedélyt is tőlük kell
kérni.
Szóka László elmondja, nagy szükség lenne a József Attila utcai járdák felújítására
rendbetételére, mert katasztrófális állapotban vannak.
Szeretné megkérdezni azt is, hogy a temetőnél az oldal kapu miért lett megszüntetve?
Giczi András polgármester elmondja, ez a kérdés testületi ülésen is felmerült és a testület
hozott egy döntést, hogy saját pénzből az oldalsó kapu előtti területet le térkövezi és újra
megnyitjuk az oldalsó bejáratot.
Kiss Csaba kérdezi, hogy ki ellenőrzi a járdák állapotát és a Szeder utcában van egy osztrák
tulajdonú ház, aminek a kerítése életveszélyes a tulajdonos meghalt és nem rendezi senki, mit
lehet vele kezdeni.
Giczi András polgármester elmondja, a járdák állapotát saját maga ellenőrzi és ahol nagyon
rossz az állapota ott soron kívül javításra kerül, de azt is szeretné elmondani, hogy járdákra,
utakra nem lehet pályázatot beadni, így saját erőből kell ezeket megvalósítani, ameddig az
anyagi lehetőségeink megengedik.
Némethné Hajzer Marietta jegyző az osztrák tulajdonú lakóházzal kapcsolatban elmondja,
hogy az építési hatóság csak a tulajdoni lap szerinti tulajdonost tudja felszólítani a ház és a
kerítés rendbetételére, de mivel az elhunyt, a tulajdon viszonyok nincsenek rendezve így nincs
semmi jogi lehetőségünk.
Raffinger-Kocsis Zoltán Lajos kérdezi, hogy tervezünk-e kerékpártúrát, gyalogtúrát.
Giczi András polgármester elmondja, nagyon örül a kérdésnek már tett is lépéseket és beszélt a
természetvédelmi felügyelőséggel, mivel a Barbacsi-tó egy szigorúan védett természetvédelmi
terület, de egy vezetővel szervezett látogatást szeretne, amelyen a falú lakossága részt tud venni
kizárólag gyalogosan.
A településen megépült egy közösségi tér ahol lehet főzőcskézni, beszélgetni, horgászni, a
tóparton üldögélni és abban bízik, hogy elindul egy olyan kommunikáció a falú lakossága között
amit most nagyon hiányol.
Szóka László kérdezi a focicsapatunk az idei évben működőképes lesz-e?
Giczi András polgármester elmondja, hogy a pénzt a focicsapat támogatására megszavazta a
testült csak szigorúbb feltételekkel, mint az elmúlt években és a támogatásba beleszámít a
villany, a víz és egyéb más épület fenntartási költség is.
Bognár Péter kérdezi, hogy terveznek-e térfigyelő kamerákat a falu frekventáltabb helyein?
Giczi András polgármester elmondja, hogy ha a bolt melletti terület kialakításra kerül, akkor
mindenképpen arra a területre és környékére tervezünk kamerákat, ha lehetőség lesz rá.
Raffinger-Kocsis Zoltán Lajos kérdezi, hogy polgárőrség szervezését tervezik –e?
Giczi András polgármester elmondja, hogy olyan nehézkes és bonyolult lett a megalakítása,
hogy ezt nem tudjuk bevállalni és a rendőrkapitánysággal egyeztetve a település bűnügyi
helyzete sem indokolja a polgárőrség megszervezését.

