JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021.
december 2. napján 18,00 órakor a Róna József Művelődési Ház és Könyvtár

nagytermében megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak: Südi Mihály polgármester, Hufnágel Anna, Böhm Erika, Fülöp-

Weigler Bettina, Horváth Péter, Bercsényi Miklós képviselők
Dr. Koncz László jegyző

Südi Mihály polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent

az

érdeklődő

fővel

lovasberényi lakosokat. Megállapítja, hogy a

képviselőket

képviselő-testület

és
6

határozatképes, így a közmeghallgatás megtartásának nincs akadálya.

Jegyzőkönyvvezetőnek

hitelesítőnek

felkéri Dr. Koncz László

javasolja Böhm Erika

képviselőt,

jegyzőt.

Jegyzőkönyv

majd szavazásra teszi fel, aki

egyetért a hitelesítő személyével, kézfele;meléssel szavazzon.
A

képviselő-testület

nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi

határozatot hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
119/2021. (XI. 30.) határozata
a jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról

Lovasberény

Község

Önkormányzata

Képviselő-testülete

jegyzőkönyv hitelesítőnek Böhm Erika képviselőt választja meg.

Felelős:

Südi Mihály polgármester

Határidő:

azonnal

nyílt

ülésén

2

Südi Mihály polgármester. Ismerteti a napirendi pontotokat, majd szavazásra
teszi fel, aki az ismertetett napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel
szavazzon.

A

Képviselő-testület

nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi

határozatot hozta meg:
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete
120/2021.(XI. 30.) határozata

a nyi1t ülés napirendjéről
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 30.ai nyílt ülésén napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Polgármesteri beszámoló a Képviselő-testület és az Önkormányzat 20202021. évi munkájáról, a 2020. évi

költségvetésről

és az önkormányzat fejlesztési

terveiről

Felelős:

Südi Mihály polgármester

Határidő:

azonnal

1. Polgármesteri tájékoztató a Képviselő-testület és az önkormányzat
2020-2021. évi munkájáról, a 2021. évi költségvetésről és az
önkormányzat fejlesztési terveiről
/ a polgánnesteri beszámolót a jegyzőkönyv 1. számú melléklete
tartalmazza/

Südi Mihály polgármester: Ismerteti az írásos beszámolóval egyezően az
önkormányzat 2020-2021. évi munkáját, a befejezett beruházásokat,
valamint a fejlesztési terveket.
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Südi Mihály polgármester: A beszámoló után megkérdezi van e kérdés
észrevétel.
Szűcs

Józsefné lovasberényi lakos: Megkérdezj, hogyan alakultak az
adóbevételek, mikor esedékes a talajterhelési díj kivetése. A Ligetnél lévő híd
átalakítása mik01Ta várható.
Südi Mihály polgármester: Válaszában elmondja, hogy az adókintlévőségek
összege csökkent, de a helyi iparűzési adó tekintetében vannak elmaradások,
sok cég ment tönkre, s rajtuk még a NAV sem tudja behajtani. A talajterhelési
díj bevezetése jövő júliusban lenne várható, viszont a pandémia miatt az
önkormányzatok nem vezethetnek be új adónemet a következő évben, és a
meglévőt sem emelhetik. A Ligetnél lévő híd boltív része megmarad, viszont
felül kap egy betonalapot, amellyel ki tudják szélesíteni és biztonságosabbá
tudják tenni. Ez a munkafolyamat csak március környékén kerül elvégzésre.
Zsupányi József lovasberényi lakos: Elmondja, hogy többször is jelezte,
hogy jó lenne, ha a Berényi Újság ingyenesen minden háztartás megkapná, ezt a
falu ki tudná gazdálkodni.
Südi Mihály polgármester: Elmondja, hogy a karácsonyi lapszám ingyenes
lesz, amit minden háztartásba megpróbálnak eljuttatni, bár nem biztos, hogy
emberi kapacitás lesz erre. Egyébként a Berényi Újság a neten, a honlapon
közzé van téve és az ingyenes.
Határ Zoltán lovasberényi lakos: Elmondja, hogy a falu látványosan fejlődött
és szépült az elmúlt két évben, és ezért köszönetét fejezi ki a polgármesternek és

a képviselő-testületnek.
Egyéb hozzászólás nem lévén a polgármester a közmeghallgatást
berekeszti 19,30 órakor
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Dr. Koncz

Südi Mihály
polgármester

jegyző

jegyzőkönyv hitelesítő:
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Böhm Erika
képviselő
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Ertesítem a Tisztelt Lovasberényi Polgárokat, hogy
Lovasberény Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2021. december 2. napján (csütörtök)
18 órai kezdettel
a Róna József Művelődési Ház és Könyvtárban

..

,

J(OZMEGHALLGATAST
tart, melyre tisztelettel meghívom a község lakosságát.
A közmeghallgatás tárgya:

1. Beszámoló a Képviselő - testület, és az Önkormányzat 2020·2021.
évi munkájáról, 2021. évi költségvetésről, megvalósult és folyamatban
lévő beruházásokról, valamint tová bbi fejlesztési elképzelésekről
előadó:

Südi Mihály polgá rmester

A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői
közérdekű

kérdést és javaslatot tehetnek!

Lov asberény, 2021. noven1ber 19.

P'.v ~
SüdiMiháty
polgármester

,
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JELENLETI IV
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december
2.-án 18,00 órakor megtartott

közmeghallgatáson

Südi Mihály polgármester

•.........•••••....•.•..••••....•.•...••••...

Örszigety Dávid képviselő

•...•••.....••......••.•.••..•.....•..•••...•

Hufnágel Anna képviselő
Böhm Erika

képviselő

Bercsényi Miklós képviselő
Fülö-Weigler Bettina

képviselő

Horváth Péter képviselő

Dr. Koncz László jegyző

Meghívott jelenlevők külön íven
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Jelenléti ív
Lovasberény Község Önkormányzata 2021.12.02. napján megtartott
KÖZMEGHALLGATÁS-án

y§v

f

I

L1As:?í1RJJ1..G.<\ Bo.R.•.........••.•

...~.~. fi~.......... .

~~~~~......... .
--~~)\...•••..•....••...•.
ff&~
.(b~
..•.....•...••.....•••.••....•••..••....•

~- ' 1:A.-vi l
•••• ~ •• : ;;.'. ~ J~ ~- •••••••••••••••••••

. ..~~ .~Y.\t-}.......•....
~~~V..~12>1
..••••.........•••..•••..••••.......••..

~~

z-~--

····••······•·••····•···••····•·····•••·

•••./!..(~{::.~f.•~. •J~-P:·: 'f.L~•J.~. •••
Vt4- ~ &-- ~AJ C-~
.....•••.•....•••...•...•••.•......•••..

...t\\~4.'\!:....?f?.L.~XI...........
~
~ ········

···· ~ ··········

~:~.fd.W.:~c. :~ff.F.::::
.l1 f!.f:1.~ ..8.it....tt$..........
'V~Jic!L-1.(c) s ~JJI\&$'
...••..•••...••••.•.....•••..•.....•••..

....... .. .. g.~~- ..~.': .~~s ......
...•••.........•.........•••.......••...

....•..•......••.........••...•....••.....

••••.......••••.....•...............••..
..•••••........•.......••••.........••..

···•••·········•·••·····•••···•···········
..•••.........•..........••.••....•••.....

...•.•.....••••.....•....•.......•••....

.....••.....••...........•••..•...........

..•••......•.••••...•...••.•........••..

···•••·······••··•······•···········•·····
•..••....•...••...................••......

···•••······•·•····••····••·····•··••···
.........•••.........••........•........

...••......•.••••.......••........••......

Közmeghallgatás 2021.
Tisztelt Lovasberényi Polgárok!
Közmeghallgatást Önkormányzatunk pénzügyi kereteivel kezdeném,
meghatározza működésünket és beszabályozza lehetőségeinket.

ami

2020. évi költségvetés beszámoló adatai:
Bevételek 961.923 .948 Ft
Kiadások 843.515.727 Ft
2020-ban 1.187.977.881 forintból gazdálkodhatunk. (teljesült, 843.515.727,-)
Ebből működési célú kiadás: 431.413.672 Ft, (teljesült, 310.342.605)

Személyi juttatás

151.144.839
137.987.181

Munkáltatói járulék

27.626.798

23.854.880
Dologi kiadások

240. 798.406

138.652.266
Önkormányzati segély

11.843.629
9.848.278

Támogatások:

10.084.033 Ft, (teljesült, 9.372.686)

Egyéb műk. kiad.: (állami tám. visszafiz)723.460 Ft (teljesü lt,

723.460)

Felhalmozási célú kiadások: 737.231.595 Ft, (teljesült, 515.237.843)
Felújítási kiadások

264.687 .399
150.812.217

Beruházási kiadások

446.686.404
339.267.273

Egyéb beruházás

25.857.792
25.158.353

Tartalék:

686.488 Ft
0

Kölcsön törlesztés:

2.400.000 Ft

2.400.000 Ft

Finanszírozási kiadás:

5.438.633 Ft
5.438.633 Ft

A teljes személyi juttatásból 99.178.823 Ft a járulékokból 17.108.964 Ft kifizetés
történt intézményeinknél.

Támogatások: 9.372.686,- Ft,
Székesfehérvári Kistérség, Humán Családsegítő Velence, KDV Társulat,
Városkörnyéki Alap, Vértes-Gerecse Vidékfejl. Köz., Rendőrség, TE Sport,
Berényi utónevű települések.
Beruházások: 339.267.273,- Ft,
Szennyvíz pályázat 339.202.273; Terület vásárlás 65.000.
Felújítási kiadások: 150.812.217,- Ft
Óvodakonyhaátalakítás 698.000; ivóvízhálózat felújítás 133.200; Orvosi rendelő
energetikai pályázat felhasználás 26.286. 721 ; Sportcsarnok energetikai pályázat
felhasználás 92.956.639; Rákóczi u.6/B felújítás 584.486; Rákóczi u. 15. felújítás
180.000; .MF szolgálati lakás 528.600; Út felújítási pályázat 29.444.572.
Egyéb beruházások: 4.283.135,- Ft
Kis értékű eszközbeszerzések Óvoda 102.680; Hivatal 67.469; Informatikai
eszközök 922.475; Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzés 158.340; Traktor
pályázat felhasználás 13.574.713; Optima vásárlás 10.000.000;ASP pályázat
visszafizetés 332.676.
2020. évre az Önkormányzat 66.357.678,- Ft-tot kapott működésre az
alapellátások fenntartására, zöldterület kezelésére, az utakra, a külterületi
lakosokra, az üdülőhelyi feladatok ellátására, a köztemetöre, valamint a
közvilágításra. Közoktatásra 57.920.770,- Ft-tot, szociális és gyermekjólét
feladatokra 23.102.656, -Ft-tot, közművelődési feladatokra 4. 731.543, -Ft-tot. Év
közben egyéb kiegészítő támogatás érkezett számlánkra 1.430.650,- Ft. Előző év
e)számolása 174.533,- Ft Ezen támogatások kizárólag a feladat ellátásokra
fordíthatók (153.717.830,- Ft). Működési célú támogatás nagyrésze a védőnőre
átvett pénzeszköz a tb-től és az elkülönített alaptól a közmunkásokra és a nyári
diákmunkára (11.552.579,-Ft). Felhalmozás célú támogatás a szennyvíz
beruházásra, út felújításra és szolgálati lakás felújítására 464.140.717,- Ft.
Közhatalmi bevételek az adók 76.196.310,-Ft. Működési bevételek 102.703.341,
-Ft nagy része az áfa visszaigénylés ( csatorna miatt) és az étkeztetés befizetéséből
tevődik össze. Felhalmozási bevétel (ingatlan eladás) 550.000,- Ft. Működésre
átvett pénzeszköz (Covid, Trianon) 715.000,- Ft. Finanszírozási bevétel. előző évi
pénzmaradvány és az áh-n belüli megelőlegezések összege 152.348.171,- Ft.
-

Befejeződött a

-

Befejeződött

-

útfelújítások 7 utca, utcaszakasz

-

Játszótér építés,

-

Főút

felújítás
Diósi gödör kft-vel kapcsolatos változások, vízmű

-

Tervezett pályázatok,

szolgálati lakás

a csatorna beruházás, április 12-én próbaüzem
felelős

elkezdődött

állattartás pályázat, járda pályázat

bölcsőde,

korszerűsítés

vízelvezetés, óvoda energetikai pályázat

