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Tájékoztató a helyi képviselő-testület
2010-2014. között végzett munkájáról
Elérkezett a soron következő helyi önkormányzati választás ideje, ilyenkor szokásos
számvetést készíteni a ciklus sikereiről, eredményeiről, hibáiról esetleges kudarcairól. Ezúton szeretném összefoglalni az elmúlt időszak főbb eseményeit. Igyekszem átfogó, hiteles képet nyújtani Önöknek a 4 éves munkánkról, a településen történtekről.
Az elmúlt 4 évben költségvetésünkben a kiadás és a bevétel egyensúlyban
volt. A 2010-2014-es időszakra tervezett gazdasági programunkban szereplő, jelentős fejlesztési tervek nagyrészt
megvalósultak, az eddigi szigorú költségvetési politikával, kiegyensúlyozott gazdálkodással. A falu vezetésének alapvető célja volt az indokolatlan
kiadások elkerülése. Munkatársaimmal
ebben a szellemben dolgoztunk.

vállalta. A konszolidáció a 2010. december 12-i állapotnak megfelelően történt. Vácrátót Község Önkormányzatának hitelállománya felszámolásra/kiegyenlítésre került összesen
139.187.490 Ft értékben. Jelenleg az
önkormányzatnak hitele nincs.
A költségvetési bevételek az önkormányzat működési kiadásait nem fedezik.
Az állami támogatás a kiadások 54 %-át
jelenti, a fennmaradó részt saját bevételekből kell pótolni. Vácrátóton 2011-ben
29,6 millió Ft, 2012-ben 19,2 millió Ft
forráshiányt kellett előteremteni és mindezek figyelembe vételével lehetett csak a
fejlesztésekről gondolkodni.
A forráshiány csökkentése érdekében minden évben benyújtottuk
ÖNHIKI (Önhibáján Kívül Hátrányos
Helyzetbe Került Önkormányzatok)

lehetőséget. A könyvvizsgálói jelentések egyik évben sem tartalmaztak az
önkormányzat gazdálkodására nézve
korlátozó záradékot.
A képviselő-testület - tekintettel a
lakosság teherbíró képességére - ingatlanonként 12.000 Ft kommunális adót
állapított meg, lényegesen a maximális
határérték alatt. A környékbeli 2 %-os
iparűzési adóval szemben Vácrátóton a
legkisebb, 1,2 % az iparűzési adó mértéke. A saját bevételek növelése érdekében bevezetésre került az építmény- és
telekadó, mely a kommunális adót fizetőket nem érinti.
Jelenleg az önkormányzat felé fennálló adóhátralék, kintlévőség összege 25.500.093 Ft, melynek nagy része a telek- és gépjárműadó tételekből
tevődik össze. A jó adófizetőknek ez-

Az önkormányzat és a képviselő-testület hogyan gazdálkodott a rábízott
javakkal, központi támogatással, helyi
adókkal, vagyonnal, hogyan működtette a települést?

Gazdálkodás, költségvetés
A 2012. január 1-jén hatályba lépő,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
módosította az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait. Változott a finanszírozás rendszere is, feladatalapú
lett a korábbi normatív finanszírozáshoz képest. Az önkormányzat kötelessége továbbra is az maradt, hogy a kötelező és önként vállalt feladatait végre tudja hajtani.
Mindenki tudja, hogy az önkormányzatok túlnyomó része rendkívül
nehéz pénzügyi helyzetben van, különösen azok a települések, ahol nincs
számottevő iparűzési adóbevétel. A
gazdasági válság továbbra is fennáll,
melynek hatásai az önkormányzat gazdálkodására is hatással vannak. Az állam 2012. év végén az ötezernél kevesebb lakosú települések adósságát át-

Az egyik legjelentősebb fejlesztés Vácrátót életében a művelődési ház átépítése volt
pályázatunkat, melyen a 2011-2012.
években összesen 24.935.000 Ft-ot
nyertünk a hiány finanszírozására. Sajnos ez a támogatási forma azóta megszűnt. 2013. évtől forráshiány tervezésére a központi szabályozása nem adott

úton is köszönjük a pozitív hozzáállást, a „nemfizetők” vonatkozásában a
NAV felé a behajtási eljárásokat megindítottuk. Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy az adótartozásokat behajtsuk és a befolyt összegeket telepü-
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lésünk fejlesztésére használjuk fel.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az
önkormányzatnak maradt vagyona,
amellyel a jövőben is gazdálkodhat.

		
mány, így harminc év után, de új szervezeti rendben és céllal 2013. január
1-jével ismét létrejöttek a magyar közigazgatás egykor szerves egységét ké-
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Képviselő-testület, bizottságok
A jelenlegi képviselő-testület és a
mellette működő szakmai bizottságok
komoly munkát végeztek. Időt és energiát nem kímélve dolgoztak azért, hogy
a törvényes működés feltételeit megteremtsék, folyamatos ellenőrzéssel és
kritikával segítették a polgármester, a
jegyző és a KÖH munkáját. A képviselő-testület tagjai 2010-2014. év között tiszteletdíjat nem vettek fel. Polgármesterként - költség hatékonysági
okokból - a 2011. évben nyugdíjba vonultam és tisztségem társadalmi megbízatásra változott. Az ezekből adódó
több millió forintot a település fejlesztésére fordítottuk.
Az elmúlt 4 évben dolgozó képviselő-testület és a bizottságok tagjai a következők:

A csatornázás rekultivációs keretéből csaknem 20 millió forintot fordítottunk utak felújítására
Beruházások, fejlesztések
l művelődési ház felújítása, környezetrendezés,
l óvoda tetőfelújítása, fűtéskorszerűsítése, környezetrendezése,
l MTA ÖBKI mellett társberuházóként
geotermikus visszasajtoló kút kiépítése,
l geotermikus fűtés kialakítása az önkormányzati intézményekben,
l belterületi csapadékvíz-elvezető
rendszer kiépítése (Csokonai - Szabadság - Ságvári - Ady - Katona - Béke utcák által határol területen),
l közvilágítás korszerűsítés a település teljes belterületén,
l szennyvíz-csatornázás utáni útjavítás munkák,
l I. és II. világháborús hősök emlékére állított dombormű (a beruházásokról készített kimutatást az 1. sz. táblázatban tekinthetik meg).
l községi könyvtár felújítása
l a buszvárók felújítása
Eszközbeszerzések
l fűkasza és 2 db szegélynyíró,
l Karcher takarítógép (tornacsarnok),
l számítástechnikai eszközök (könyvtár, hivatal, iskola), interaktív tábla,
projektor.

Közigazgatás
A járások kialakításáról, a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításáról 2011. őszén határozott a kor-

pező járások. A járások és járási hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerültek
felállításra. Vácrátóton ennek köszönhetően a Váci Járási Hivatalhoz tartozó települési ügysegédi hivatalt hoztak
létre, elősegítve a helyben történő ügyintézés kiszélesítését. Több környékbeli
település, köztük Őrbottyán város tartozik az ellátási körbe.
2012. február 28. napján Vácrátót és
Sződliget községek képviselő-testületei
jóváhagyták a közös önkormányzati hivatal (továbbiakban: KÖH) létrehozására vonatkozó megállapodást, melynek
eredményeként 2013. március 1. napjától a Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltségeként működünk tovább. A szervezeti átalakítás a vácrátóti ügyfelek számára észrevétlen volt, a helyben történő ügyintézés továbbra is megmaradt.
Vácrátót Község Önkormányzatának önállóságát a jogszabályi változások nem érintették, azok a végrehajtó
szervezet (a polgármesteri hivatal) átalakítására voltak hatással.
A közös hivatal munkájával, szervezésével maradéktalanul arra törekedtünk, hogy kiszolgáljuk a lakosságot. Fontos feladatunknak tartjuk,
hogy munkatársaink a törvényes előírásoknak megfelelően, a közösség
érdekeit szem előtt tartva, az ügyfél helyzetét mérlegelve, korrekt módon járjanak el. Az ügyintézők mindig nyitottak, sokszor ügyfélfogadási időn kívül is, a lakosság rendelkezésére állnak.

» képviselő-testületi tagok: Garamszegi
Géza polgármester, Papp István alpolgármester, Bolvári Attila, Csonka
Ferencné, Horváth Mátyás, Monori
Szilárd, Wildmann Erika.
» pénzügyi, ügyrendi, ellenőrzési, gazdasági, településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági kültagok: Arató
Balázs, Grezner Istvánné, Smál Ferenc.
» népjóléti, szociális, egészségügyi, oktatási, nevelési, művelődési, hírközlési és sportbizottsági kültagok: Szerencsés Istvánné, Koncsorné Hremó Mónika, Kissné Strihó Mária.
Köszönöm, hogy munkájukkal segítettek bennünket!

Kistérség
A kistérségek közigazgatási szerepe a járások kialakításával gyakorlatilag megszűnt. Miután a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény
2013. január 1-jén hatályát vesztette, a
többcélú kistérségi társulások is megszűntek. 2013. január 1-jétől a kistérségek ismét csupán területfejlesztési
és statisztikai területi egységek lettek.
Községünk a Veresegyházi Kistérség tagja. A kistérség települései a
jogszabályban rendelkezésre álló határidőn belül döntöttek arról, hogy ezt
az érdekszövetséget a jó együttműködés miatt a továbbiakban is fent kívánják tartani.
A kistérségi társulás közös fenntartású intézményei: az Esély Szociális

Vácrátót
Alapellátási Központ, a Nevelési Tanácsadó, a Beszédjavító Általános Iskola, Idősek Otthona.
Az Esély Szociális Alapellátási Központ munkája a gyermekjólét és családgondozás területén kimagasló, amit mi
sem bizonyít jobban, mint az, hogy Csörög, Váchartyán, Vácduka községek is
csatlakoztak a szolgáltatáshoz. A központ igyekszik kiszélesíteni tevékenységi körét, a családgondozás mellett
a megelőzésre is hangsúlyt fektetnek,
számtalan esetben pályázati és egyéb
úton élelmiszer adományokat juttatnak
el a rászorulóknak, nyári táboroztatást
szerveznek, Ki-mit-tud? versenyeket,
délutáni kézműves foglalkozásokat stb.
Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 112/2014.
(VII.24.) számú határozatával
4.000.000 Ft fejlesztési célra fordítandó támogatás odaítéléséről döntött Vácrátót javára, amit a település
útjainak felújítására fordított a testület.

Intézményeink
Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása érdekében az alábbi intézmények fenntartását végzi: Községi Óvoda, Gárdonyi Géza Művelődési Ház, Sport- és Szabadidőközpont.
Az önkormányzat gondoskodik továbbá a kötelezően ellátandó feladatokról
(védőnői szolgálat, fogorvosi- és háziorvosi alapellátás, közétkeztetés, stb.).
Községi Óvoda. Megtörtént a tetőszer-

			
kezet felújítása és a héjazat cseréje,
fűtéskorszerűsítés, a régi parókia udvara megújult, a romos épület elbontásra került, továbbá a főzőkonyha részére új eszközök kerültek beszerzésre mindösszesen 24.741.000 Ft értékben. A 2014/2015-ös nevelési évben
megkezdődött az egységes óvoda-bölcsőde működtetése is.
Gárdonyi Géza Művelődési Ház,
Sport- és Szabadidőközpont. 2011 január hónapban került átadásra a felújított művelődési ház. A beruházás keretében az épület kívül-belül egyaránt
megújult, szabadtéri színpaddal is kiegészült 126.708.000 Ft összértékben.
A sport- és szabadidőközpont épületének tetőtéri nyílászárói is beépítésre kerültek közel 1.000.000 Ft értékben, lehetőséget biztosítva egy esetleges klubszoba kialakítására.
A 2013/2014. évi téli közfoglalkoztatás számára helyszínt biztosítottunk két helyiség erejéig a Vácrátót,
Váchartyán, Csörög, Őrbottyán településekről érkező, közfoglalkoztatásban
részt vevőknek. Ebből adódóan mintegy 1.100.000 millió forint bevételre
tettünk szert.
A képviselő-testület a bérleti díj vonatkozásában a helyi székhelyű, bejegyzett szervezeteknek 100 %-os kedvezményt, további rendszeres szabadidős tevékenységek nyújtása kapcsán
egyedi elbírálás szerinti kedvezményt
biztosított.
A helyi karate egyesület részére a

1. számú táblázat
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rendszeresen megrendezésre kerülő téli
edzőtáborok és egyéb felkészülést elősegítő rendezvények lebonyolítására térítésmentesen biztosította a tornacsarnokot, az iskola épületét és a művelődési házat. Nem mondhatunk azonban le a
fizetős bérbeadásról, a bérleti díjak beszedéséről, hiszen a tornacsarnok fenntartási költségeit fedeznünk kell (közüzemi díjak, takarítás stb.).
Petőfi Sándor Általános Iskola. 2012.
szeptember 1. napjával létrehozott
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) látja el
2013. január 1. napjával a Vácdukával
közös fenntartású általános iskola fenntartói feladatait. A szoros napi kapcsolat ennek ellenére fennmaradt.
Együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat a Pannon Gimnáziummal az esti középiskola működtetésére, mely térségi szerepet tölt be.
Az első érettségiző csoport 2014. évben végzett. A felújított iskola épülete továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradt. A tornacsarnok fenntartása az önkormányzat hatáskörébe
tartozik a továbbiakban is. A diákönkormányzat részére nyári táboroztatás finanszírozásához 2011-2014. közötti időszakban 300.000 Ft. támogatást nyújtottunk.
Áthelyeztük a községi és iskolai
könyvtárat a művelődési házból a felújított régi iskolaépületbe. Döntésünk
megalapozott és helyes volt, a könyvtár
azóta nagyobb kihasználtságnak örvend.
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Egészségügy

		
A nyári gyermekétkeztetésre minden
évben benyújtottuk pályázatunkat és a
2010-2014. év közötti időszakban ös�szességében 2.000.700 Ft támogatásra tettünk szert.
2013. évben elfogadásra került
Vácrátót Helyi Esélyegyenlőségi Programja, mely 2013-2015. év közötti időszakra fogalmaz meg stratégiai célokat
a helyi esélyegyenlőség megteremtése
vonatkozásában.

Községünkben háziorvosi és védőnői szolgálat, valamint fogászati ellátás és gyógyszertár működik. Korábban
igény merült fel a gyermekorvosi ellátásra is, melynek eleget tettünk a havi
egy alkalom biztosításával. Tekintettel
arra, hogy a váci labor már nem biztosítja a térségben térítésmentesen a vért
szállító gépjármű költségeit, ezért ezt
az önkormányzat szintén felvállalta.
2014. év nyarán megtörtént a fogorvo- Közbiztonság
si rendelő nyílászáróinak (6 db) cseréje, mely kiegészült a külső homlokzat
Vácrátót településen körzeti megbí(javítás, színezés, csatorna) felújításá- zotti irodát működtet a Váci Rendőrkaval és belső tisztasági festéssel is. A felújítás összköltsége 520.145 Ft volt. A
felújításhoz - ezen felül - mind anyagilag, mind munkájával dr. Cinkler Éva
fogorvos és asszisztense is hozzájárult.
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Társadalmi szervezetek
A képviselő-testület az elmúlt 4
évben is igyekezett - lehetőségéhez
mérten - pénzügyi támogatást nyújtani, valamint térítésmentes ingatlan- és helyiséghasználatot biztosítani a településünkön működő civil csoportoknak, helyi szervezeteknek. A
Vácrátóti Községi Sportegyesület az
elmúlt 15 évben 47.605.000 Ft támogatást kapott az önkormányzaton keresztül, amely 3.173.686 Ft-ot jelent
éves átlagban. (A részletes kimutatást
a 2. táblázatban tekinthetik meg!) A
Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvé-

Közétkeztetés
2012. évben a képviselő-testület,
úgy döntött, hogy a közétkeztetést,
mint kötelező önkormányzati feladat
ellátását - a több millió forint veszteség
megszüntetése érdekében - külső vállalkozó részére kiadja és az önkormányzat tulajdonát képező konyha épületét
ezzel bérbe adja. A kiszervezés óta eltelt időszak alatt bebizonyosodott, hogy
mind pénzügyileg, mind szakmailag indokolt volt az átszervezés. A vállalkozó
a konyha kapacitását maximálisan kihasználva (400 adag) Püspökszilágy,
Váckisújfalu, Csörög és Penc községekbe is szállít, továbbá a helyi lakosság étkeztetés iránti igényeit is kielégíti.

Szociális feladatok
Vácrátót Község Önkormányzata a
Belügyminisztérium által meghirdetett
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás keretében 20
erdei m3 fát osztott szét az arra jogosultaknak. 24 kérelem érkezett be a rendeletben foglaltak szerint a kirendeltséghez. 20 család a pályázat keretében, további 4 család pedig az önkormányzat
támogatásával jutott tűzifához. A pályázathoz szükséges önerőt (50.800 Ft) és
a szállítás díját (62.000 Ft) az önkormányzat biztosította.
Az idősek, a rászorultak szociális
támogatását fontos feladatnak jelöltük
meg. Az önkormányzat munkatársai
megtettek mindent, amit a jogszabályi kereteken belül és az önkormányzat
pénzügyi lehetőségeihez mérten meg
lehetett tenni.

Az óvodában megtörtént a tetőszerkezet felújítása és a héjazat cseréje, a
fűtés korszerűsítése
pitányság. A körzeti megbízott, Molnár
József minden páros héten szerdán, 9 és
11 óra között tart ügyfélfogadást.
Az Őrbottyáni Rendőrőrs kérelmének helyt adva, az őrs által ellátott öt
településhez csatlakozva, személygépkocsi beszerzéséhez nyújtottunk lakosságszám arányosan 300.000 Ft támogatást.
Vácrátót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete két alkalommal nyújtott be a Belügyminisztérium
felhívására, „a közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések megvalósítására”
rendelkezésre álló forrás elnyerése érdekében pályázatot térfigyelő kamera-rendszer kiépítésére. Pályázatunkat
első alkalommal forráshiányra hivatkozással elutasították (Pest megyében a jó
bűnügyi statisztikai adatok miatt senki nem kapott támogatást), a második
körben történő benyújtás elbírálásáról
nem kaptunk hivatalos visszaigazolást.
A helyi polgárőrség részére az önkormányzat anyagi és szakmai segítséget
is nyújtott az elmúlt években. Bízzunk
benne, hogy a jövőben újraszerveződik.

dő Egyesület (Nyugdíjasklub, Öregfiúk, Labdarózsa Hagyományőrző Csoport, Létrafok Tánccsoport) fellépéseire mindig számíthattunk, amit ezúton is köszönünk.
A Vácrátóti Sportegyesületnél 2012.
évben tudatosan szervezett belső válság
következett be, melyből sikerült kilábalni, amihez a képviselő-testület jelentős segítséget nyújtott.
Az új vezetés a sporteredményeket ugyan hozta, azonban az egyesület szakmai háttere továbbra is bizonytalan. A cégbírósági átvezetés az önkormányzati segítség ellenére sem történt meg.
Nem tettek eleget a hiánypótlási felhívásnak sem a cégbíróság, sem a Magyar Labdarúgó Szövetség felé. Emiatt
a korábban megítélt 3,5 millió forintos
társasági adó kedvezmény (TAO) lehívásának a lehetősége is megszűnt a
júniusban megkapott elutasító végzés
szerint, így az önkormányzat által elért 1,5 millió forintos támogatás is elveszett. A képviselő-testület értetlenül
áll a történtek előtt.
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ségünk volt országgyűlési képviselője.
A 2104. j. út felújítása 2013. évben – a
lakosság megelégedésére - megtörtént.
A Vác irányába közlekedő autóbusz váróit felújítottuk, továbbá mindkét oldalon az autóbuszperonok biztonságossá
tételéről gondoskodtunk, korlát kihelyezésével.

Rendbe tettük településünkön a buszvárókat, így ma már védett helyen tartózkodhatnak az utazók

Vácrátóti Egyházközség
Az önkormányzat a Vácrátóti Egyházközséggel igyekszik - a templom
felújítása után is - jó kapcsolatot fenntartani. Ezt bizonyítja, hogy számos
közös rendezvénynek adott otthont a
katolikus templom. Jótékonysági koncertek megrendezésére került sor a civil kezdeményezésnek, iskolai és önkormányzati közreműködésnek köszönhetően. Az önkormányzat minden
szakmai segítséget megad, hogy a geotermikus fűtés a parókia épületében is
megvalósulhasson.

Nemzeti Botanikus Kert Norvég Alap - geotermikus fűtés
Az önkormányzat és az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete a
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében „Innovatív geotermikus
és biomassza bázisú fűtőmű létesítése Vácrátóton” címmel valósított meg
beruházást, melynek keretében az önkormányzat fenntartásában álló épületegyüttesek (óvoda, iskola, sportlétesítmény, hivatal) termálvíz-fűtésének kiépítése történt meg. A Nemzeti Bota-

nikus Kert területén a termelőkút 1350
méter mélységű, 65 Celsius vízhőmérsékletű, 1700 liter/perc hozamú. Az önkormányzat tulajdonában álló területen
került kialakításra a visszasajtoló kút.
Az önkormányzati beruházás összköltsége 124.371.000 Ft. A Nemzeti Botanikus Kert az iskola és az önkormányzat rendezvényeihez biztosítja a gyönyörű környezetet.

Településrendezési terv
Vácrátót Község Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének
és Helyi Építési Szabályzatának módosítása 2011. március 10. napján került elfogadásra.

Közlekedés
A 2104 j. országos közút. A Vác-Gödöllő összekötő, 2104. j. országos
közút felújítása érdekében számtalan
egyeztetést végeztünk a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-vel, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (továbbiakban: KKK), a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal stb., melyben jelentős
segítséget nyújtott Dióssi Csaba, köz-

Vasút. Sokan azt hiszik, hogy a tömegközlekedés megoldása kizárólag csak a
polgármesteren, és az önkormányzaton
múlik, pedig a közúti, valamint a vasúti
személyszállítás szigorú üzleti alapokra
épül. A ráfizetéses járatokat az országban mindenhol törlik, erre önkormányzatoknak nincsen ráhatása. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt előzetes
környezetvizsgálati dokumentációt készíttetett a 71. sz. Budapest - Veresegyház - Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztésére. Cél: a vasúti pálya korszerűsítése, pályakapacitás bővítése.
Vácrátót vonatkozásában ez a következőket jelenti: vágányhálózat átalakítása, fedett peron kialakítása, esőbeálló, fedett kerékpártároló létesítése,
utastájékoztatás kiépítése, induló - érkező utasoknak autóbuszállomás létesítése. A tömegközlekedéssel kapcsolatos lakossági észrevételeket folyamatosan továbbítottuk az illetékeseknek.

Szennyvízcsatorna-beruházás
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal 2007. december 27-én került aláírásra az a támogatási szerződés, melyben 6 települést érintő szennyvízberuházásra kaptunk kormányzati támogatást, 5,1 milliárd Ft értékben. 800 millió forint önrész előteremtésére alakult meg a Váci
Víziközmű Társulat, melynek kezdetektől a községházunk ad otthont, székhelyként. A település közigazgatási területén lévő csatorna közmű hálózat
vagyonértékelését önkormányzatunk
2013. november 29. napján elvégeztette, mely szerint a beruházás eredményeként Vácrátóton elkészült mű bekerülési értéke 665.695.923 Ft.
A víziközmű társulat a lakossági befizetésekkel jól gazdálkodott, mert azon
túl, hogy visszafizette a fejlesztéshez
igénybe vett hitel teljes egészét, megtakarítást is eszközölt, mely a lakossági befizetések arányában - a résztvevő
önkormányzatok közreműködésével – a
beruházást követő rekultiváció (úthelyreállítás) keretében került felhasználásra. Ez Vácrátót település vonatkozásában 19.204.432 Ft-ot jelentett. Csonka
Ferencné képviselőtársammal (a Váci
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Víziközmű Társulat Intéző Bizottságának tagjaiként) elértük, hogy ezt az ös�szeget Vácrátóton lehessen felhasználni. Ezúton köszönjük Vácrátót lakosságának, hogy pontosan és határidőre teljesítette a lakossági befizetéseket, mert
ennek köszönhetően Vácrátót belterületi útjainak jó része felújításra került.
A most megvalósuló martaszfaltos út
jó alapot jelent egy későbbi végső melegaszfaltozáshoz.
Vácrátót Község Önkormányzata
395 millió Ft kártérítési követelést
nyújtott be Őrbottyán Város Önkormányzatával szemben a beruházás elszámolása kapcsán. A perek jelenleg folyamatban vannak.

Belvízelvezetés
A 2012. évben befejeződött a
„Vácrátót belterületi csapadékvízrendszer fejlesztése”, mely a település
legveszélyeztetettebb részén (Csokonai - Szabadság - Ságvári - Ady - Katona - Béke utcák által határolt terület)
felmerülő vízelvezetési problémákra
nyújtott megoldást. A beruházás összértéke 100.337.000 Ft volt.

Temető
A temető fenntartását az önkormányzat végzi. A ravatalozó épületében
kisebb karbantartási munkákat végeztünk (külső burkolás, tetőjavítás) kerítés karbantartás stb. A stációkat felújítottuk, képeit kicseréltük.

Hulladékgazdálkodás
A Vácrátóti Önkormányzat alapító
tagja (1999. évben 9 önkormányzat)

		
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak. A társulás célja korszerű
gyűjtésre épülő települési szilárd hulladékkezelő rendszer létesítése. A projekt Pest megye északi és keleti, valamint Nógrád megye nyugati területén,
most már 105 települést érint, amelynek lakosságszáma 270.000 fő.
A Galga-menti és Gödöllő környéki társult települések területén keletkező kommunális hulladék elhelyezése a Kerepes közigazgatási területéhez tartozó Ökörtelek-völgyben történik. A kerepesi hulladékkezelő központot, az Európai Unió által társfinanszírozott projekt keretében építették, a
mai kor követelményeinek megfelelően. A mű átadására 2010. júniusában
került sor. A projekt magában foglalja a vácrátóti hulladékátrakó állomás
hasznosítását is.
A Zöld Híd Program részeként 2010ben, a már meglévő 2 szelektív hulladékgyűjtő szigetünk mellé 4 újabb
épült, ezek használata nem váltotta be
a hozzá fűzött reményeket, ezért a házhoz menő szelektív gyűjtés került bevezetésre.
A hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény központi hatósági árszabályozást vezetett be. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével az illetékes miniszter rendeletben állapítja meg. A társulás kötelékébe tartozó valamennyi önkormányzatnál a szállítás és lerakási díj egységesen került meghatározásra, melyre vonatkozóan az önkormányzat semmilyen
hatáskörrel nem rendelkezik.

2. számú táblázat
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Közvilágítás
Vácrátót Község Önkormányzata a
településen közvilágítás korszerűsítést
13 évvel ezelőtt, 2001. évben valósította meg I. ütemben. Akkor a 44,597
kW-ról 26,042 kW-ra csökkentettük a
lámpatestek teljesítményét.
2013. április 19. napján vállalkozási szerződést kötöttünk az ENERIN
Közvilágítási Kft-vel, annak érdekében, hogy az önkormányzat közigazgatási területén lévő közvilágítási berendezések korszerűsítését elvégezzék. A
szerződés nettó beruházási költsége
10.000.000 Ft.
A korszerűsítéssel a jelenlegi 323
db lámpatest kW teljesítménye 26,042
kW-ról 14,053 kW-ra csökkent, mely
a fenntartási költségek tekintetében 3
millió forint megtakarítást jelent évente az önkormányzatnak.

Lakossági tájékoztatás
A képviselő-testületben fontos elvként került megfogalmazásra a jó kommunikáció, a lakosság hiteles tájékoztatása. A nyilvános ülések lehetőséget nyújtottak a testületi munka megismerésére.
Évente, a jogszabályban előírt kötelezettségünknek eleget téve közmeghallgatást hívtunk össze.
Az önkormányzat hivatalos lapjában
(Vácrátóti Hírmondó), továbbá honlapján (www.vacratot.hu) adtunk hírt az
éppen aktuális időszak eseményeiről,
történéseiről.
A Vácrátóti Hírmondó megjelent
számai a honlapon is megtekinthetők.
Garamszegi Géza polgármester
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Tájékoztató a 2014. október 12. napjára kitűzött helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására
Tisztelt Választópolgár!
2014. október 12. napján általános önkormányzati választásra kerül sor, ahol a település választópolgárai, közös ügyeik vitelére helyi önkormányzati képviselőket és polgármestert
választanak az idei évtől kezdve a korábbi négy év helyett ÖT
évre. Vegyen részt Ön is a választáson! Az alábbi rövid tájékoztató segítséget nyújt Önnek, hogy a választás legfontosabb
szabályai ismeretében élhessen választójogával.
Jelölés
Lezárult a polgármesterek, a helyi önkormányzati képviselők jelölése, nyilvántartásba vétele.
A szavazólapon szereplő sorrendben
polgármester-jelöltek:
Garamszegi Géza, független jelölt
Spiegelhalter László, független jelölt
képviselőjelöltek:
Lukács Balázs, független jelölt
Marinka Boglárka Györgyi, független jelölt
Fehér Csaba, független jelölt
Papp István, független jelölt
Lukács Bálint, független jelölt
Csonka Ferencné, független jelölt
Horváth Mátyás, független jelölt
Bíró József, független jelölt
Gajzinger Balázs, független jelölt
Grabarics Rita, FIDESZ-KDNP jelölt
Wildmann Erika, független jelölt
Nábelekné Dobrovócki Adrienn, független jelölt
Hovodzák Gábor, független jelölt
Szlovák Ferenc, független jelölt
Galántai Zoltán, független jelölt
Turányik Jánosné, FIDESZ-KDNP jelölt
Makovinyi József, FIDESZ-KDNP jelölt
Fehérné Czinege Erika, független jelölt
A szavazás helye
Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőben feltüntetett
szavazókörben szavazhat reggel 6.00 órától este 19.00 óráig.
Szavazni változatlanul csak személyesen lehet.
Amennyiben egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt mozgásában gátolt, úgy mozgóurnát kérhet. Az ilyen irányú kérelmét 2014. október 10-én (péntek) 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.) valamint
2014. október 12-én (vasárnap) 6.00-15.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz lehet benyújtani.
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik?
Ha a szavazás napján nem az állandó lakóhelyén, hanem a
bejelentett tartózkodási helyén (ideiglenes lakcímén) kíván szavazni, akkor 2014. október 10-én (péntek) 16.00 óráig kérheti
a tartózkodási hely szerinti szavazókörbe történő átjelentkezését abban az esetben, ha a tartózkodási helyét már 2014. június 23-ig létesítette és legalább 2014. október 2-ig élő a tartózkodási hely!
Az átjelentkezéssel kapcsolatos kérelmét a www.valasztas.hu
oldalon, levélben, illetve személyesen nyújthatja be a jegyzőhöz.

Mit vigyen magával a szavazáskor?
Ön csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát
és lakcímét megfelelően igazolja. A szavazáshoz, kérjük, vigye magával fényképes igazolványát (személyigazolvány, útlevél, jogosítvány) ÉS lakcímkártyáját ezt a szavazatszámláló
bizottság köteles ellenőrizni. Ezután megkapja az Ön jelenlétében lepecsételt szavazólapokat és borítékot, melyek átvételét
a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.
A szavazás
Az alábbi szavazólapokat kapja majd kézhez:
1 db polgármesteri,
1 db egyéni képviselő,
1 db megyei listás.
A szavazólapot kérjük a szavazófülkében kitölteni, hogy
az Ön szavazásának titkossága biztosítva legyen. A szavazólapot tollal töltse ki!
Érvényesen szavazni az Ön által támogatott jelölt neve mellett lévő körben, két egymást metsző (+, vagy X) vonal elhelyezésével lehet. A szavazólapokat a borítékba kell helyezni és
a borítékot az urnába kell dobni.
Vácrátót településen 2 polgármester-jelölt indul a választáson. A szavazólapon annak az EGY jelöltnek kell a neve melletti körben „X” vagy „+” jelet tenni, akit Ön polgármesternek szeretne választani. Amennyiben 1-nél több jelöltet jelöl
meg a szavazólapon (vagy senkit nem jelöl meg) az Ön szavazata érvénytelen.
A 2010. évi L. törvény 4.§ c) pontja értelmében 5000 fő
alatti településeken 6 fő képviselőt kell választani. 17 képviselő-jelölt indul a választáson. A szavazólapon annak a HAT
jelöltnek kell a neve melletti körben „X” vagy „+” jelet tenni,
akit Ön képviselőnek szeretne választani. Amennyiben 6-nál
több képviselőt jelöl meg a szavazólapon (vagy senkit nem jelöl meg) az Ön szavazata érvénytelen. Ha 6 főnél kevesebbet
jelöl meg a szavazata ettől függetlenül érvényes!
A megyei listás szavazólapon egy listára adhatja le érvényesen a szavazatát.
Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a
rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben az önkormányzati választással kapcsolatosan
további kérdése merül fel, forduljon a lakóhelye szerinti jegyzőhöz, aljegyzőhöz, keresse fel Választási Irodánkat, vagy
hívja telefonon a 28/360-012-es telefonszámot. A http://www.
valasztas.hu/ internetes oldalon is tájékozódhat.
Éljenek Alaptörvényben rögzített jogaikkal és minél többen
vegyenek részt az október 12-én tartandó választáson!
A választást követően annak eredményét a Helyi Választási Bizottság hirdetmény formájában teszi közzé. Az ünnepélyes alakuló ülésre előreláthatólag, 2014. október 27. napján (hétfőn), 18.00 órakor a Gárdonyi Géza Művelődési Házban kerül sor.
Helyi Választási Iroda
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2014. október 12. napján tartandó helyi
önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választásán az
alábbi választási szervek működnek:
Helyi Választási Bizottság:
(Cím: 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)
Elnök: 			
Elnökhelyettes:
Tagjai:			
Póttagok: 		
		

Radimszky László
dr. Molnár Edit
Horváth József Vincéné
Smál Istvánné
Szabadi Balázs

Szavazatszámláló Bizottságok:
1. számú szavazókör:
(Cím: Gárdonyi Géza Művelődési Ház,
2163 Vácrátót, Szabadság út 28.)
Elnök:			
Elnökhelyettes:
Tagjai:			
Póttagok:		
			

Szerencsés Istvánné
Juhász Jánosné
Bagyánszki Ivett
Toldi Dorottya
Dalváriné Ádám Judit

2. számú szavazókör:
(Cím: Gárdonyi Géza Művelődési Ház,
2163 Vácrátót, Szabadság út 28.)
Elnök:			
Elnökhelyettes:
Tagjai:			
Póttagok:		
			

Molnárné Horváth Ágnes
Szerencsés Józsefné
Juhász Lilla
Petényi Istvánné
Lukács-Barta Marianna

Helyi Választási Iroda:
(Cím: 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)
Vezetője:		
Tagjai:			
			
			
			
			
			
			

dr. Törőcsik Edit
Matyó Anikó
Kasóné Horváth Tünde
Fehér Hajnalka
Bíró Istvánné
(1. szk. jegyzők. vezető)
Mikes Nóra
(2. szk. jegyzők. vezető)

Anyakönyvi hírek
Születtek: 2014 január 18. Szokol Mária
Tünde és Nyíri János fia, Nyíri Nándor János, 2014. augusztus16. Kürti Éva és Fonódi
Gábor fia, Fonódi Dániel. Gratulálunk és jó
egészséget kívánunk!
Elhunytak: április 12. Mészáros Tiborné sz.:
Misnyovszki Margit - élt: 53 évet, június 23. Kiss
Imre - élt: 56 évet. Nyugodjanak békében!
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