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Z6kinyZsolt tet
Szautner k6pvisel6
Szegedi Lhszl6 ise16

Wigenhoffer
HubaiJdnos
Szinesi Erna

Ott6n6 k6pvisel6

iegyz6

Meghivott vend6g:

Tiiske An&6s. i megbizott

Lakoss6g ft.sz6t6l: 16 f6

F6.}.ry Szabolcs Jdnos polg6rmes
6rdekl6d6 nagyvdzsonyt lakosokat,
megbizonat 6s Csebi pog6ny p6tet

Ezt kovet6en el5terjesztette 
^z

t6

rir kciszontotte a megjelenteket, kiilon k6szi5ntotte az
tend6ts6g k6pviselet6ben jelen l6v5 Tiiske Andr6s korzeti
N6met Nemzetis6gi Onkormin yzat eln6k6t.

mnt jegyz6konyv hitelesit6 Nagyv6zsony Kozs6g
5 igen szavazzttzl,0 ellenszavazat 6.s 1 tart6zkod6ssal
dontott.

W6genhoffer IGtolyn6 k6pvisel6

W6genho ffe r IGt oly n6. k6pvis el6

iil6s napirendj6t, valamint jegyz6k6nyv hiteiesit6inek
6s Hubai J6nos k6pvisel6 arat j avasolta.

y szem6ly6r6l, mint jegyz6ki)nyv hitelesit5 Nagyvdzsony
Kozs6g Onkorm6nyzatAnak k6pvi 5 - tesdilete 5 igen szavazattal, 0 elienszavaz^t 6s 7
tart6zkodS,ssal kiilon szilmoz ott hozatala n6lkiil dontott.
Hubai J6nos k6pvisel6 rfu szem6

Onkorm6nyzat6nak k6pvisel6 - tes
kiilon s zdmo z ott hat6t o z at hoz atala

Naglwizsony I(cizs6g Onkotrn6nyza k k6pvisel6 - testiilete a napirenddel kapcsolatb an 6 tgen
szavazattal, elfenszavazat 6.s taft6
dontott.

s ndlkril krilon szfimozott hat6rozat hozatara n6lkrir



I. Elfogadott naoirend:

1. I(dzmeghallgat:is

2. Egydb aktudlis tigyek

KOZMEGFIALLGATAS

El6terleszt6: F ihry Szabolcs

Fihry Szabolcs J6nos
kozmeghallgar6s ketet6ben a

N6gy fontos elemet ernelne ki a
kedilne sor, rnajd kierneln6 a 20Lg_
mutat6kr6l ad t6j6koztar6st, v6giil
mondana p6t sz6t.

Az idei kolts6gvet6s, illetve
kerekitve 330 milli6 Ft az onkorm|
Ebben az esztend6ben az eredeti
537.495.909 Ft, a teliesitl.s a 456.1
kiilcinbs6get jelent, ami a Magyat
p6nz, ami rneg6rkezett pilyilzai
megkapott egy6b for6s el6leg, mint

Kiad6sok tekintet6ben a dologi
az eililtott kiad6sok (seg6lye\ t6zifa,
6ItaI kapott pily6zai t6mogat6,s, a
onkorm6nyzat koriilbehil 1.000.000
kozos tntlzrnlnyek fenntartfusilt j
teljesit6sar6flyosan, felijitasra 4.7
jelenti. Az ASP prograrn bevezet6s6
ko2e16.000.000 Ft-ot kapott az 6nk

Bev6telek tekintet6ben a
bev6telek 63.117.293 Ft_ot jelentenek
kozel 75-20 milli6 Ft kintl6v6s6get
eset6ben minim6lisra cscikkent az a

rendet, ebben nyilv6n a lakosok h
dolgozoig kiilonosen p6sa M6ia
azt, hogy jelenleg minim6lis legyen a
6vben, ennek jelent5s r6sze b6deti
zcim6ben a szolgpltatasok 6f64a. Az i

t.

bev6tel pedig 290.457 .991 Ft volt.

6nos poig6rmester

cisszekcitott besz6mol6t tartott

zamor6ban' Els5k6nt a 201' g-as esztend6 visszatekint6s6re

a feln5ttk6pz6s eset6ben.

s ev f6bb gazd6ikod6.si feladatait, ezt kcivet 6en a piiy,zai
201'9-es 6vre vonatkoz6 gazd6rkod6si 6s szakmas tervekt6l

6s egy rendkiviil takat6kos 6s visszafogott kolts6gvet6s volt,
yzatnak az a fix mrikod6se, amj az alap mrikod6s6t jelenti.
el6r6nyzat szerint a r<tad6s 456.155.061 Ft, a bev6tel
.061 Ft-hoz k6pest 439.268.400 Ft. Ez kozel 100 milli6s

ncst6r elktilcinitett sz6mt6j6n tal6lhat6. Ez az a plusz
t 6s m6g nem lett kifizetve a l<tvitelez6nek, vagy m6r

terv szerint 6s gyakorlat szednt is 89.372.403 Ft_ot jelent,
Erzs6bet-utalvdny) 2.913.000 Ft, ha ebb6l a Miniszt6dum
;zoci6hs t6zif6ra levon6sra keriil, akkor seg6lyez6u.e az
t-ot koltott. p6nzeszkciz 6tad6s is volt 453.606 Ft. ami a

anyzat.

at6nyos norma(va t6mogatas 122.622.000 Ft. az ad6
Az az otomteli hir, hogy akodbbi 6vekkei ellent6tben a

za6lf5,sa is sziiks6ges volt, illetve dics6ret illeti a hivatal

sikedilt ledolgozni, igy kijetenthet6, hogy Naglw6zsony
)t nem fizet6k sz6ma. Sikeriilt megterernte nt az ad6z6sr

ti. P6Iydzatokb6l 85.329.790 Ft keriilt kifizet6ste
Ft-ot koltottiink, amely alapvet6en az atc6k javtasht
r66l7twnk az orszilgos kozigazgat6si rendszerre, melyre

koll6gan6t, aki szrgorian 6s hatiltozott^n megteremtette
intl6v6s6g. A tulajdonosi bev6tel 12.0g4.432 Ft ebben az
akb5l 6ll cissze. A l<xz6nl6,zoft AFA n.607.000 F.t. ami

6rt6kesit6sb6l eddig 4.500.000 Ft folyt be, a p6ly6zar.



H*grq' Kft. ig6tetet tett aft^,
szerz6d6st. Ha minden j6l alakul,
fog m6g befolyni.

A vfu szemllyzetlnek
szerz6d6,s az izemeltet6sre.
tizemeltet6st a volt tulajdonosnak
janufut6l fog6k fizetti. Ez azt
munkab6r6t az onkorrn 6nvzatnak
akafiak elktildeni.

Az 6vod6hoz 24 milli6 fodntot
v annak mriszaki feladatok
hivztal mrikodtet6se 6s a
jelentkeznek.

A szolgilltatisoknak volt
elekftomos busz bev6tel6b6l ad6dik.

is 34.157.963 Ft, mely a parkol6sb6l, varbel6p6b6l,

Az enetgetik u pily6nattal kapcsola a Rem6nyi Antal Rendezv6nyh6zban szeretnek kicser6l:ri
a teljes fiit6stendszert, a tet6te na
kell ell{tni.

t tewezne\ valamint a Kozs6gh6,z6n hasonl6 feladatokat

A t6li rezsicsokkent6ssel kapcsola
ig6nyelhettek a csahdok
6rt6kben. Meg6rkezett a

tAmo gatas eljuttat6s6t a csal6 doldtoz,
(drzifa,palack, bdkett, egy6b. . .), ene

A szociilis dtzifa hozz6j6ni6ts 2.730.
csal4d tamogatasit foga jelenteni.

A p6lyizatold<al kapcsolatban 
^Kiiliigyminiszt6riumt6l 1.500.000 Ft

kapott az onkormfinyzat, az ut6b
biztositott6k. A Miniszterelnoks6
kozleked6sfejleszt6sre 27 2.098.000 F
EFOP p6ly6zatn 286.000.000 Ft. az
az ASP rendszere 6.000.000 Ft folvt
j5l6tprogamban sikerrilt sz6mi
konilbeltil 630 milli6 Ft Lesz az
reaLzilku tudott.

Nagyon sok fejleszt6s tort6nt a

lakosnak.

A telkek l<ralal<rtasai

milli6 Ft bev6tel
tobb mint 30

v6rhat6. YE

illi6 Ft-ba kertiltek az onkotm6nyzatnak 6s az erad6sab6r 40
sz6nd6knylatkozatok kertiltek a,6fu6sta, etre rndult el A

n tobben visszal6ptek v6,s6rl6si sz6nd6kukt6l. Eddig egy telek
vezm6nyes v6te76ra folyt be, vaTamtnt a NovuS Intedcir

az idei 6v folyarn6n k6t telek megv 6,s6rl6s6ta aIfuqa a
az rdei 6v foryamfun a telkek 6tt6kesit6s6b6l 9 rnilli6 Ft

rn6g egy komoly feladat, hiszen augusztus 3.1._6n Iej6tt a
, hogy elinduljon a viltfejreszt6s vissza keilett adti az

Magyar Nemzeti vagyonkez er6 zrt.-nek, de a b6reket csak
elenti, hogy szeptembert6l decernberig z 4 alkalmazott

Ftnanszttoznia, amivel nem szilmoltak, viszont senkit nem

b etuhdzis, visz ont saj n6latos
teljes, illetve egy m6sik telek

256 h

hozz6" az onkorn6nyzat, az ut javt6sokhoz g milli6 forintot,
It6s, sikoss6g mentesit6s, onkorm6 nyzai zlapfeladat eJl6tas, ais feladatok, ezek azok a nagyobb kiad6sok, ameiyek

feladatok lebonyoJit6sa folyamatban van, 12.000 Ft_ot
tattS,s 6lt ts ezzel a lehet6s6ggel cjsszesen 3.072.000 Ft
6tesit6s 6s az Onkorm6nyzattak kell megszerveznte a
ranis fodntban nem ktfizethet6 csak azig6nyelt fotmilban
19. decemb er 3l-tgvan lehet6s6g.

Ft, rnelyb6l 1,22 kobm6tet f6t v6s6rolnak 6s ez kozel 60

Honv6ds6gt5l 400.000 Ft-ot, a l(ilgazdasl,gl 6s
a Betlrlen G6bor AIapkezel6 Ztt._t613.750.000 Ft_ot

i kett6t kifejezetten a Ktnszsi Szovets6g programjata
15'000.000 Ft 6rkezett a zsid6 temet6 rendbet6te16rc. a

'rkezett, 
ebb6l 127.499.000 Ft_ot kolt eI Nagyv6z sony, 

^zrctgetik6ra 30.500.000 Ft, 
^ 

(6zrf6ra 2.730.600 Ft. varamint
, ezeket osszeadva 617.400.000 Ft. F;zet kir.ril a rtigit6lis
tkai eszkozciket beszerezni. Ha mindent osszeadunk

ily6zai bev6tel amelyet Naglw6zsony ebben az 6vben

igy van mire btiszk6nek lennie minden nagyvlzsonyt



A kovetkez6 esztend6 fontos
valamint a lekot6 szakasz6t
Yezet6je 6s a helyettese egyszeffe
szabadsigot ki kell frzetnje az

J anairt6l n) abb p6tly iz atok j elennek
mell6kutc6k felttjit6sil:.:a Iehet p 6Iy 6
ott akit szoLg6lau. lak6sok k;ralakttil
6pit6s6t Nemesleinyfalu fel6,
el6k6szit6se, mert nagyon 6l6nk
Rem6nyi Antal Rendezvlnyh6z i
uJft6,sz6rok 6s belt6ri ait6k rendbet6
kedillon <jsszeillit6sta, rnelyb5l
a kovetkez6 6vben is folytat6dik.

Hdrom rijdons6got
Hagyomdny6rz6ket,
Piacot.

TSl6koztaga a k6pvisel6 testii{et
biztositani 50 ezer Ft cafetlia
hozz6jini6,s, 6tlagosan 15 ezer Ft a

K6rdezi a k6pvisel6-testiilet
kapcsolatoban?

Fdbty Szabolcs J6nos polg6rmester
hangzott el, javasolta a kozmeghallga

Jelen l6v6 k6pvisel6-testiileti tagok
D ont6shoza talban r6,szt v ev 6k sz6

Nagyv6zsony kozs6g Onkorm6nyza
szavazattal,0 ellenszavazat 6s 1 t2

2. EGYEB AKTUALIS U

Fibry Szabolcs Jinos

Atadta a sz6t a jelenl6v6 la
illewe jov6 6wel kapcsolatban.

Magasi J6zsef

Mit tatalmaz pontosan a 7,5 mjlh6

Fdbry Szabolcs J6nos

-I-'4* 
I

rnegy nyugdrjba, rl.zfikre a jubileurni jutalrn at, s6t6J6 id6g
mdnyzatnak, ami konilbeltil 7.500.000 Ft lesz.

meg, els5k6nt a Modern falvakprograrn, melyben a v6r kciriili
ni, illetve elhanyagolt hizakat v6s6torhzt az onkorm6nyzzt 6.s

is sor kedilhet. A lakosok szerint folytatni kellene a j6rda
t nagyon fontos feladat a tornacsamok feileszt6s6nek
elet van a telepril6sen 6s a terem m6r rnost is kicsi. A
t6sen megvSltozott, viszont tov6bbi feladat lenne a

, az AkS,cfz utca els6 fel67 a Csokonai utca r6gi szzkasz,t,
megcsin6lni, ami 8 milli6 Ft_ot fog jelenteni. Az 6voda

:le. Mindezek el5tt eis5dleges c6l az, hogy olyan kolts6gvet6s
ttc6kat fejleszteni 6s bizik abban, hogy a terkek 6rt6kesit6se

emelne ki a

a Piknik
idei 6vben k6pekkel a vetit6s folytat6silban, a V6rtes
melyb6l jov6re h6tmat is terveznek, valamint a Rend_s

hogy a dolgoz6knak az idei 6vben is lehet5s6g van
rt6st, illetve a kcizmunk6soknak is lesz kar6csonyi

l<t vezet6 6r6kel6se alapjdn differenci6lva.

hogy van-e b6rmi k6rd6s, hozz6,sz6r6s az eJhangzottawal

, mivel ehhez a napirendi ponthoz k6rd6s, hozz6sz6las nem
is besz6mol6)6nak erfogad6s6t 6,s szavaz|sra felteriesztette.

a:6 f6
6f6

k6pvisel6 - testiilete a napirenddel kapcsolatosan 5 igen
issal elfogad ta a b eszinol6t.

k6rte, tegy6k fel k6td6seiket, k6r6s eiket az elhangzottal<kal,

kolt6s6g az 6vodar vezet6k tilvozils|valkapcsolatban?



v 6that6 a kov etkez6 6vb en.

Felk6tte Ti.iske Andris
kapcsolatban.

esetben nagyr',szt anyagp k6t

A gyermekek kozleked6si

hogy az idei 6vben k6tszer is
sziinid6te val6 felk6sziil6sk6nt, p6ldd

\l
,Ji

t, hogy tqlkoztassa a jelenl6v5ket a kozbiztons6ggal

Tiiske Andr6s kiirzeti megbfzott

Sok szeretettel iidvcizoi mindenkit
tavalyi 6vhez k6pest majdnem 60%
6vben 18, addig id6n 11, a
brincselekm6ny nem tot6ng
telepiil6s kozigazgathsi teriilet6n 10 baleset tort6ng melyb6l 2 konnyfi, s6riilt iett a tobbi

. Arni6ta meg6piilt a forgalomlassit6 j6rdasziget 6.s az
el6jelz6 tibla, zz6ta j6val kevesebb a gyorshajtdsok sz6ma a terepril6sen. Kciszcine t6t fejezr ki a
polg6r6ts6gnek, nagyon nagy segit
egytittrnrikod6s 6s mindig szirni
biztositl{k az rod6t zz II{SZT-ben. i sztnt6n hatalmas segits6g.

Fdbry Szabolcs J6nos polgirmes

Az ide telepitett Iovas rend6rcik ko
lovak szempontj6b6l?

nek a helyi szolg6Iatbanvagy egyel6re egy telephely a

Tiiske Andtds kdrzeti megbizott

Egyel6re telephely, de ara torek
amennyiben tigy ad6dik.

hogy min6l szorosabb legyen a kozos szolgillat,

Fibry Szabolcs Jdnos polgdrmes

Rem6nyeik szednt a szolgilztbanis

Resperger Iswin

fognak jelenni a lovas tend6tok a telepiil6sen.

K6rd6sk6nt meriil fel. van-e a:rra hogy a helyszinel6k 6ItaI kl.szitett f6nyk6peket kirakj6k
ismeretterjeszt6snek, elrettent6snek feln5tteknek 6s esetleg a gyermekeknek a telepril6sen?
V6lem6nye szerint nagyon hasznos ezeknek a feiv6teleknek a bemutat6sa.

Tiiske An&6s kiitzeti megbizott

Megk6szon te az lszrev 6telt, jelezni

Z 6kfiny Z s olt alp olg6rme s ter

a koll6giknak.

igyekszik a polg6r6rc6g ts hozz6jan)hi, olyan formiban,
az iskol|val egy olyan egyiittmrikod6st l6treho zti, ahol a

buk6sisak haszn6rzt6t, abban bicikliz6st volt lehet5s6giik

T attzlmazza a szabadsilg megv 6lt6t
ezen kiviil a 35 Ev szolgillaivt
december 1-t6I az ii nt6.zrn6n
k|t f6 tiv oztk az 6v od6b6J., viszont

t' 201' 8' decernber 1 -t6r 2019. jrilius 2 1 -ig az arap b6rkorts6geq
r utatijubileumi jutalmat, amit torv6ny tt ell,valamint 201g.

5 vezet6i p6tl6knak osszeg6t. Annyi megtakait6s lesz, hogy
y ovon6 felv6tel6re adtaklehet6s6get, igy n6rni megtakuoJ,

agyv6zsony 6s Pula kotzei megbizot\a. Elmondta, hogy a
rl kevesebb brincselekm6ny tort6nt a telepiil6se n, mtg el6z6
i 6v ugyanezen td6szak6t vizsg6Iva. Olyan nagy sulyi
a lakoss6g szubjektiv biztons6g6rzet6t vesz6Iyeztetn6. A

t kapnak t5liik a rcndezvlnyek biztosit6sdban, nagyon j6 az
tnak filuk. Megkoszdnte 

^z Onkorminyzatnak, hogy



oktatrri. Az elrettent6st a
hogy nem mindlg az ekettentls a
Szegedi Tam6s vezet6s6vel nv6
brinmegel6z6si isrnereteket is ok

Fdbry Szabolcs J6nos

Megkoszcin te a tiljlkoztatilst,
sz6mais csokkent.

Resperger Istvdn

K6td6se, hogy a napelem park
amikor bekoltozott az Al:rny J6nos
havi fizeti.snek megfelel6 osszeget
fotgalma rnegrong6lta az aszfaltot.

Papp Tibor

A Spot utca is fel lett
leaszfaltozva?

Fdbry Szabolcs J6nos

Az MVM a napelem park
onkotm6nyzatnak 4,5_5 milli6 Ft
ad6 bev6tele is szilrmazik rnelynek o

A Spot utc6t illet6en. a

tonkret6tel6vel kapcsol atbzn az
vezet6nek.

Szokoli Aaam miiszaki vezetf

Mult h6t folyam6n kiildtek ki az
6szrev6teliik, hogy milyen volt 6s

nem 6rkezett, ez6tt szem6lyesen fog
helyte6llit6st.

Fhbry Szabolcs J6nos polgdrmeste

Atr6I t6j6kozt^tt^ az M\Tr{, hogy
k6szitettek, igy tudni fogj6k, hogy

Szokoli naemmiiszaki vezetl

Nagyon segit6k6szek voltak az
visszajelz6s 6te v6wa, viszont ennek
h.lyr. fogik dllttant. Az it elej6n
aszfzltozva lesz, illetve az elekttomos

F6bry Szabolcs Jdnos polgdrmes

v6g6n kutyds bemutat6val egybekotott kozleked6si 6s
k.

6r6m szdm6ra, hogy a gyorshajt6s 6s a brincselekm6nyek

,l differenciilltan ilkalmazn6, iJlefrre szem6lyes v6lem6nye az,
ink6bb a )6 p61d6t kellene els6 helyre tenni 6s azt mrLtatTd.

milyen osszegii bev6telt jelent a falunak? Eimondta, hogy
iba, akkor kozad6 form6j6ban kivetettek konilbehil m6sf6l
ileszt6sre 6s az6ta sincs rendbe t6ve. Aneh6z g6p)6rm6vek
se, hogy ezt allitsilk helyre.

asva, van egy nagyobb es6 meg6ll a viz, k6rd6se, mikor lesz

sre b6rleti dtjat fizet a teleptil6snek 10 6vtg, ebb6l az
van 6vente, ami id5vel csokkeni fog, illetve tpar6z6sr
m6g k6rd6ses.

t6ssel kapcsolatos roncsol6sokkal,
6ll6st foglalt, eziigyben iltzdtz a sz6t

gyepesitett teriiletek
az illet6kes mriszaki

tett lak6knak egy tfijlkoztzt6st, melyben k6r6k, ha varr
lett az utc 

^zt 
jelezz6k fel6. Ilyen 6,szrev6tela mai napig

enni a v6lfalkoz6vaI 6,s a htottak atapj6n besz6lik -.g ;

n egyes porta el6tti r6szr6| f6nyk6pes dokument6ci6t
n volt 6.s ara az 4llapot:a foglilkirssza6llttari.

t6sz6r6l, de megvfutilk ezt a pfu napot a lakosok
Lban a napokban kimennek 6s amit ott 6szlelnek azt

a sporp6lya fel6li rlszen van egy nagyobb 6tok, ami
t6bl6t is kiszedt6k, azt szintinvissza fog6k 6l\tant.



mutassa meg szem6lyesefl az k6pvrsel6j6nek a ptobl6rn6t.

Fibry Szabolcs J6nos

Lz Arany J6nos utca burkolaa{nak
k6r6se Szokoli Ad6mhoz, hogy a

t6sm 6telt, tisz telettel ltv int tov 6
majd, a kozmeghallgatist 19:L2 6 bezina.

:sohs6val kapcsolatb4n nem 6tkezettm6g 6szrev 6te|, ez6fi
szinr bejdtils sotdn sz6ljanak Resperger Isw6n 6mak 6s

ut mivel tobb k6td6s,hozz6sz6J.6s nem volt, megkoszcinte a
sz6p adventi id6szakot, loldog b6k6s kar6csonyi iinnepeket,

i Ema Eszter

iegyz6

HubaiJdnos
j e gy z 6konyv hitelesit6

A)

K


