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Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Dr. Sisa András jegyző (tanácskozási joggal)
Felcsút község lakossága
Mészáros Lőrinc: Tisztelettel köszöntöm Felcsút község lakosságát, Képviselő-társaimat,
Jegyző urat.
Mészáros Lőrinc:Megtartanám beszámolómat a 2015. évi munkánkról. Akinek kérdése van, a
beszámolóm után kérem, tegye fel.
Önkormányzatunk 2015. háromnegyed évkor 289169 eFt költségvetési bevételre tett szert,
261.416 e Ft költségvetési kiadást teljesített. Jelenleg 57.658 e Ft pénzkészlettel rendelkezünk.
Az adóbevételek úgy alakultak, hogy időarányosan megfeleltek. Van olyan adóbevétel
amelyben 70 % körül van a teljesítés, de van olyan is ahol 100 %-ban teljesültek az
adóbevételek. Telekadóban 3.000eFt volt a előirányzat és 2.301 eFt érkezett meg, kommunális
adóban 3.500 eFt volt az előirányzat és 3.469 eFt érkezett meg, idegenforgalmi adóban 20
eFt volt és 7 eFt érkezett meg, iparűzési adóban 113.941 eFt volt az előirányzat és 83.849 eFt
érkezett meg. A helyi előirányzott adók 120.461 eFt volt és 89.626 eFtérkezett meg ami 74,4
%. Az Önkormányzat külső szervezeteket is támogat. Nonprofit szervezeteknek nyújtott
támogatások összesen 1.465 eFt Polgárőrség, Endresz György Általános Iskola, Gyöngyvirág
Nyugdíjasklub, Körzeti megbízott támogatása. Polgármesteri Tiszteletdíjból nyújtott
támogatások 12 X 326.592,- Ft. Bicskei Rendőrkapitányság támogatása 1.000.000,- Ft,
Kárpátaljai Rát település támogatása 100.000,-Ft, a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati
támogatásról a közmeghallgatás után döntünk. Arany János Tehetséggondozó program
támogatásáról is szintén a közmeghallgatás után döntünk. A Faluház és a község kulturális
rendezvényeit jelentős összeggel támogatjuk.
2015. évben a fontosabb fejlesztések a következők voltak.Járdaépítés, óvoda előtti parkoló
kialakítása, eddig nagyságrendileg 16 millió Ft összegben teljesültek a munkák.
Megvásároltuk a záportározót a többi résztulajdonos önkormányzattól nagyságrendileg 2,7
millió Ft-ba került.Csákvári úton elhelyeztünk egy zárt buszmegállót, aminagyságrendileg
850.000 Ft-ba került. Megvásároltunk 2 db telket az új iskola elhelyezéséhez és a víztorony

áthelyezéséheznagyságrendileg 6 millió Ft-ba került. A Szovjet emlékművet áthelyeztük az alsó
temetőbe ez 1 millió Ft-ba került az önkormányzatnak.
Vannak folyamatban lévő fejlesztések. A záportározót szeretnénk felújítani jóléti tóvá, ehhez
készíttetjük most a tervet. Azt gondoljuk, hogy január február felé engedélyezett tervvel fogunk
rendelkezni. A víztorony áthelyezésére, vízjogi létesítési engedélye szintén fut, megbíztunk egy
céget az áthelyezés intézésével. Az újbarki közös szennyvíztelep fejlesztési EU-s forrásból
várható. A rendezési terv módosítása is folyamatban van.
2016 évi elképzelésünk a következő: a telekadót szeretnénk eltörölni közös akarattal, a
képviselő-testület hozta ezt a döntést. Folytatódik a járdaépítés. A Faluházban a programokat
szeretnénk bővíteni. A közvilágítást szeretnénk korszerűsíteni. Az iskolát pedig szeretnénk
elkezdeni, ha esetleg nem tudnánk pályázati forráshoz jutni, akkor a régi iskolát szeretnénk
felújítani és olyan szintre emelni, hogy el tudja látni feladatát.
Pályázati lehetőséggel birkózunk folyamatosan, de sajnos ebben a régióban elég alacsony a
pályázatok száma. Így nézünk ki gazdaságilag. Azt gondolom, hogy az idén is azért léptünk
előre. Fejlesztések történtek a településen. Igaz tavalyi beruházás, de idén lett átadva a
Katolikus templom belseje. Az idén elkészült a református parókia teljes felújítása. Azt
gondolom, hogy senkiről nem feledkezünk el a településen. Évvégére tervezzük a
nyugdíjasoknak és a rászorultaknak a csomagkiszállítást, amit minden évben megteszünk.
Adventi vásárt tervezünk, ami szintén a falu központjában fog történni egy disznóvágás
keretében és együtt ünnepelünk a falu lakosságával. Tűzifát is minden évben szállítunk: 150-200
családot látunk el tűzifával téli időszakban. Tavalyi évben már jellemző volt, hogy két igénylés
volt ez családonként 20 q tűzifát jelent. Ezt felajánlásból, saját erőből teljesítjük, tehát nem
veszünk igénybe állami támogatást. Ennyit tudok elmondani a 2015-ös évről. Ha valakinek
hozzászólása van, szívesen hallgatom. Képviselő-társaim? Vendégeink? Akinek kérdése van
kérem tegye fel. Nincs kérdés. Ez két dolgot jelent a faluban, vagy jól mennek a dolgok, vagy
nem mennek jól a dolgok. Jelen esetben úgy érzem, hogy jól mennek a dolgok.
Rohonczi Józsefné: Köszönjük szépen a tűzifát, az ajándékcsomagot és mindent. Sikerekben
gazdag újévet kívánok Nektek.
Mészáros Lőrinc: Köszönjük.
Szarvas József:Bizonyára tudomásodra jutott, hogy a Rákóczi utcában volt egy E-on
meghibásodás, ami szinte az egész utcát érinti. Műszaki eszközök hibásodtak meg és égtek le. Az
E-on kiküldött egy olyan levelet, hogy ő arról nem tehet, hogy elégett a trafó, és ebből nagyon
sok családnak kára keletkezett. Azt kérdezném, hogy ebben, mint Önkormányzat tudtok-e
valamit segíteni, mert ez nem egyéni probléma, hanem egy egész utcát érintő probléma.
Köszönöm szépen.
Mészáros Lőrinc: Igen ez így van a Faluházban is közel 1 millió Ft-os kár lett. Bejött hozzám
Börcs András és behozta a papírokat: Jegyző úrral megbeszéltük és azt a döntést hoztuk, hogy
közösen perre fogunk menni az E-onnal szemben. A lakosságot segíteni fogjuk, de arra kérünk
minden károsultat, hogy hozza be a károkozás tényét bizonyító papírokat. Mi egy jogászt
felfogadunk és pertársaságot alakítunk. Több százezer forintos károk keletkeztek a lakásokban
és kárt valakinek meg kell téríteni. A biztosító társaságot is megkérdeztük, de a biztosító
társaság nem fizet, így csak az E-ont tudjuk perbe fogni, azt hiszem elég nagy eséllyel. Vannak
olyan nyilatkozatok, amit az első károsultaknak kiadtak, hogy valóban a trafó leégése okozta
hibát. Ha a lakók hozzájárulnak, úgy az Önkormányzat fogja képviselni a Lakosságot.

Tész János: Csak egy bejelentés. A Kolozsvári utca végén a vasúti átjáróban kilökték a táblát.
Mészáros Lőrinc: Köszönöm. Megnézzük és helyreállítjuk, mivel az egy közlekedési csomópont.
Mészáros Lőrinc: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Köszönöm, hogy eljöttek és meghallgattak. A
közmeghallgatást 16:20-kor bezárom.
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