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KészÜlt: Szakály, Község Önkormányzati Képviselő-testületén ek 2019. július 9.
napján 8 Órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: a Közös

Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak:

Törő Péter polgármester
Feuerbach Szabolcs alpolgármester
Hideg Tamás képviselő
Horváth Zolán képviselő
Juhász Zsuzsanna képviselő
Kovács Gábor képvise!ő
Véhman János képviselő,
Tanácskozási jogga! jelen van:
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőjegyző
Jeten van: 6 fő érdektődő

Iti.9 Péter polgármester

megállapítja, hogy a testületb ől 7 tő jelen van, az ülés
határozatképes, ezzel a testületi ülést megnyitja.
Elmondja,hogy az ülés összehívása írásos meghívóval történt.
Ezt követően megkérdezte, hogy a javasolt naplrenddet kapcsolatban van-e kérdése,
javaslata, észrevételevalakinek.
Miután egYéb kérdés,javaslat nem hangzott el,
napirendi javaslat elfogadását.

a polgármester kezdeményezi a

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
ta rtóz ko dás né kü l az alábbi n ap rendet fog adta eI
l

i

:

NAPlREND:

í. Tájékoztató

a köttségvetés helyzetéról.
E|őadó: Törő Péter polgármester.
(Szóbe!i elóteriesztés. )

2. AE Aratónap megbeszétése.

Előadó: Töró Péter polgármester.
(Szóbe!i előteriesztés,)

3. Döntés vételi ajánlatrót.

Előadó: Törő Péter polgármester.
(Szóbeli előteriesáés.)

í. Napirendi pont
Tájékoztató a költségvetés helyzetérő!.

-3_
Előadó: Törő Péter polgármester.
(Szóbeli előterjesztés)

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy a költségvetésset kapcsolatban az előző
ülésen is több negativ véleménykerült megfogalmazásra, illetve a faluban is sok a

ezérl.szeretne kicsit bővebben szólni ezekről.
Először tételesen felsorolja azokat a beruházásokat amelyek az etmúlt kilenc évben
megvalósultak.
Ugyancsak büszke lehet az önkormányzat és a falu azokra a rendezvényekre, amik
évről évre megtartásra kerüItek. Természetesen lehet majd olyan döntés, hogy ne
legyenek, vagy ne ezek a rendezvények legyenek a jövőben. sajnálja, hogy egyes
képviselók nem éreztékmagukénak ezeket, és távolmaradásukkal tüntettek.
A költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy időarányosan történtek a bevételek
és kiadások, az Agrokémia adó-eIótörlesztése a kiegyensúlyozott pénzellátáshoz
kellett volna. Sajnálja, hogy egyes képviselók azért, hogy vele kitoljanak az ,,annál
jobb, minél rosszabb" szemléletet vették fel. Ezeket a képviselőket név szerint
megemliti. Egyeseknek az önkormányzat ellehetetlenitése sem lenne drága.
Felelősséggel kijelenti, hogy az önkormányzat gazdálkodása - a körülményekhez
képest - kiegyensúlyozott, pozitiv szaldóval zárhatlák az évet. Persze ehhez kell a
rét eladása, amelynek véteIára szerepel a költségvertésben. Ha ez nem történik meg,
akkor az új polgármester és testület kerül nehéz he|yzetbe. Volt olyan
polgármesterségre aspirá!ó - itt van egyébkénta teremben és Paczolai Csabának
hivják - aki felhivta a vételi ajánlatot tevő személyt, hogy ne vegye meg a földet.
Megkérdezték tőle, hogy miért nem indul újra, Nos az ok nem a károgók által
emlegetett pénzügyi hiány, hanem a kora és az egészségiállapota. Hatvankét éves,
az elmúlt években kétszer került kórházba, aminek egyértelműen a kimerültség volt
az oka.
Öszintén el kelI mondani, hogy az utolsó évben a Hivatat dolgozóival is megromlott a
kapcsolata, pedig sokat tett a körülményeik javitása érdekében.
Ennek ellenére emelt fővel és nyugodt lelkiismerette! adja át a polgármesterséget és
minden döntésért vállalja a felelősséget.
,,fals" információ,

Kovács Gábor képviselő örül a nyilvánosságnak, eddig hiányolta, hogy

közvetitett ék az

A

ü

lést.

nem

polgármester több beruházást is sikerként emlitett, hotott pl. a sportöttöző, a
játszótér, vagy a Jókai utcai vizelvezetés kapcsán is vannak aggályai. Megérti, hogy
az Agrokémia óvatos az adó előtörlesztése kapcsán. Az előző ülésen szóba terúit
Aikido-tábor körül zavaros a helyzet, hiszen ez egy profitalapú magánrendezvény,
amit nem kell az önkormányzatnak támogatnia.
Ha valaki visszanézi az ülések jegyzőkönyveit, akkor látja, hogy szinte nincsenek
érdemi döntések az üléseken. A rét eladása kapcsán kü!ön véleménye van, de ez
önálló napirend lesz.

TÖrő Péter polgármester szerint Kovács Gábor képviselő többet segithetett volna
az önkormányzatnak és a falunak, csak nem jól alakutt a dolga.

Kovács Gábor képvise!ő szerint addig volt jó kapcsolat közte és a polgármester
között, amig ő feltétel nélkül támogatta, mikor pedig ellene szavazott, vége lett a

,,barátságnak".

4Juhász Zsuzsanna képviselő 2013. óta a testület tagja. Vlsszautasitja, hogy ő a
Polgármester lejáratására törekedett volna. Neki ls hiányzik a nyilvánosságl-a tvközvetités az ülésekről. Sajnálja, hogy a polgármestei személyeskedett, mikor
negativan nyilakozott róla és néhány képviselőtársáról, hiszen amikor csak tehette,

akkor járt a rendezvényekre. A segitségétis fe|ajántotta, de azt nem vették igénybe.
Tudomása szerint a 2018-as év is költségvetési minusszal záru|t, most sincsenek

tisztában annak helyzetével, pedig felajánlotta a segitségét. Az Agroképia
adózásához csak annyi, hogy szomorú, hogy a potgármester énnyi évi vállalkozás
után sincs tisztában a hetyi iparüzési adózás szabáIyaivat. lémételten kéri a
kö

ltségvetés h elyzeté ről szó ló tájékoztatót.

Péter polgármester szerint Juhász Zsuzsanna képviselő segitségét a hivatali
dolgozók utasitották vissza. A költségvetés állásáról peglg a jcivő Éeten irásos
Tti.rO

tájékozatót adnak a képviselőknek.

Paczolai Csaba szakályi lakos, miután megszótitofták, hozzászótási lehetőséget
kért, amit a polgármester két percben megadott.
Paczolai Csaba elismeri, hogy felhivta a rétre vételi ajántatot tevő személyt, de csak
azért, hogy elmondja az ajánlattevőnek, hogy ezzel a következő önkormányzat alól
hÚzzák ki a talajt. Dilletantizmusra utal, hogy a rét másképp nem hasznosithátó, csak
eladással. A legutóbbi ülés után is akart beszéIni a polgármesterrel, de azelmenekült
előle. kijelenti, hogy a polgármester egy tisztességtelen ember.
Véhman János képviselő szerint a polgármester által felsorolt beruházások zöme
az előző ciklusba valósult meg. Akkor a polgármester még kiváncsi volt a képviselők
véleményére,akkor az önkormányzat a kivánatmak szerút múködött. Ez a mostani
ciklusra megváltozott, már nem kiváncsi a polgármester a képviselők véleményére,
Miután más hozzászó!ó nem jelentkezik, a polgármester ezt a napirendetlezárja,
2. Napirendi pont
Arató na pról tájéko ztatő.

Előadó: Törő Péter polgármester.
(Szóbeli előterjesztes)

I9r0 Péter polgármester

elmondja, hogy

a

legutóbbi ülésen több képviselő

felvetette azt, hogy ha,,nincs pénz, nem kell rendezvényeket tartani''.

Az

a

a

AratónaP költségeit ugyan tartalmazza
költségvetés, de
megyei
agrárkamarával sikerült megállapodni, hogy a rendezvény a ,,íVlagyarok kenyéie,,
Program része lesz, igy erre kap az önkormányzat 1.1d0,oo0 Fi-ot. Kéri ehnek
tudomásul vételét.
3. Napirendi pont

Döntés vételi ajánlatról.
Előadó: Törő Péter polgármester
(Szóbeli előterjesztés}

TÖÓ Péter polgármester: Ma már többször szóba került a téma. A szóbanforgó rét
vételára 13 millióval szerepel az idei köttségvetésben. Bemutatja Dr. Bujtás 1stván 14

-51llliós árajánlatát. Kéri a testület döntsön ró!a, hiszen az adásvétel a jelenlegi

fÖldforgalmi szabálYok szerint hosszadalmas procedura, azt el kell inditani,
nogy
évben lezáruljon.

e-z

Véhman János képviselő szerint az aján|at ugyan korrekt, de hagyják meg ezt a
következő testületnek.

A

kéPviselŐ-testület 3 igen szavazatlal, 0 tartózkodással
nem fogadja el a szóban forgó vételi ajánlatot.

JÖrő Péter potgármester szerint ez

a

és 4 ettenszavazattat

döntés egy jókora lyukat ütött

a

kÖltségvetésen,de ezzel a képviselők is tisztába vannak, mináenki számoljon majd el
a lelkiismeretével. Más hozzászólás nem révéna polgármester az ülést g óra 20
perckor bezárla.
K.m.f.t.

Ferenc

íőjegyző

