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Készült: HÁCS Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 2-án tartott 
közmeghallgatásáról. 
 
Jelen vannak:   Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester, 

 id. Kőrösi János alpolgármester 
   Heizerné Vogel Anita, Ritzeld Rita, Rönczös László képviselők, 

 dr. Szatmári Ibolya jegyző.  
 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester  
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy mind az 5 képviselő-testületi tag megjelent, és 45 fő 
lakos megjelent a közmeghallgatáson.  
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
Napirend: 
 

1. Hács Község Önkormányzat pénzügyi helyzete 

2. Aktuális ügyek ismertetése 
 
 

Napirendek tárgyalása 
 
 

1. Hács Község Önkormányzat pénzügyi helyzete 
 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester  

Tájékoztatja a közmeghallgatáson megjelenteket az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. 

 
2011.évi teljesítés: 

Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester  

Elmondja, hogy Hács Község Önkormányzat 2011.évi költségvetésének a beszámolója ugyan még 

nem készült el, de az előzetes adatok már rendelkezésre állnak az éves teljesítésre vonatkozóan. Az 

önkormányzat 2011.évi eredeti bevételi és kiadásai előirányzatának a főösszege 75.329/e Ft, a 

módosított előirányzat összege 73.622/e Ft. Ezzel szemben a teljesítési adatok a bevételi oldalon 

60.845/e Ft, a kiadási oldalon pedig 57.707/e Ft. melyből a várható pénzmaradvány 3.511/e Ft. Az 

eredeti költségvetésben szereplő forráshiány összege 11.455/e Ft volt. Azonban a rendkívül takarékos 

gazdálkodásnak köszönhetően rövid lejáratú működési célú hitel nem került felvételre. A képviselők 

egy része lemondott a tiszteletdíjáról a működés javára, a dologi kiadások terén csak a 

legszükségesebb kiadásokat teljesítették. A rendezvényeikre igen minimális összeget használtak fel. A 

még lehetséges bevételi forrásokat felkutatták. MVH- tól földalapú támogatásként 781/e Ft –ot 

kaptunk, ÖNHIKI pályázaton nyertünk 1.500/e Ft-ot és év végén, decemberben még utaltak 1.376/e 
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Ft-ot. Vis maior tartalékból 2.987/e Ft-ot, építési telek, ingatlan értékesítésből 676/e Ft-ot. A 

támogatásértékű működési kiadások között szereplő Óvodai ellátáshoz átadott pénzeszköz a tervezett 

9.488/e Ft helyett 7.829/e Ft. lett. Az iskolai oktatáshoz 3.539/e Ft tervezetthez képest 3.140/e Ft lett. 

Pedagógiai szakszolgálathoz 355/e Ft helyett 380/e Ft-ot fizettek. Ehhez az intézmények rendkívül 

takarékos gazdálkodása is hozzájárult.  

 

2012.évi tervezés: 

Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester  

Elmondja, hogy 2012.évi költségvetésük még tárgyalás alatt van. Előzetes adatok szerint azonban a 

költségvetés várható főösszege 58.967/e Ft, melyből a működési forráshiány összege 8.485/e Ft. Ez 

jelentősen kevesebb az előző évinél. Azonban ez az év sem lesz könnyű. Nekik is további megszorító 

intézkedéseket kell tenniük. Az állami normatívák egyre kevesebbek. A társadalmi és gazdasági 

szempontból elmaradott települések támogatását elvonták, ez az önkormányzatuk esetében 1.735/e Ft-

ot jelentett. Igaz a pénzbeli szociális feladatok támogatásával megpróbálták valamelyest kompenzálni, 

de még így is 300/e Ft-tal kevesebb az előző évinél. A támogatásértékű működési kiadásaik között 

szereplő intézmények működéséhez átadott pénzek azonban jelentősen emelkedtek. 

Csak az óvoda működéséhez 12.292/e Ft-ot kell átutalniuk éves szinten. Ez az előző évihez képest 

igencsak jelentős növekedést mutat. Ennek oka, hogy az óvodások száma 21 főről 14 főre csökkent. 

Meggondolandó, hogy érdemes-e saját óvodát üzemeltetniük, ha továbbra is így fogy a 

gyermeklétszám, lehet, hogy az önkormányzat működése kerül veszélybe. 

Az iskola működéséhez átadott pénz 4.580/e Ft. Itt csak kisebb mértékű az emelkedés. Az 

Alapszolgálat működéséhez átadott pénzek a 2012.évi tervezet szerint oly annyira takarékos 

gazdálkodást tükröz, hogy például a házi segítségnyújtásra nem kell fizetniük, még kaptak is vissza. 

Sajnos a szemétszállítási díjat már nem tudják tovább átvállalni a lakosságtól, ez 3.917/e Ft terhet 

jelentene. Azonban a lakosság által fizetendő adókat is felülvizsgáltuk és a kommunális adó mértékét 

csökkentették, hogy valamelyest kompenzálják a lakosságra hárított szemétszállítási díjat. 

Kérik a lakosság türelmét és megértését. 

 
 
2. Aktuális ügyek ismertetése 
 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester  

Elmondja, hogy a mindenkori társadalmi, gazdasági háttér egyértelműen meghatározza a polgármester 

és a képviselő-testület mozgásterét, lehetőségeit. Amióta ő a polgármester, nagyságrendekkel kevesebb 

állami normatívát (pénzt) kapnak, valamint szinte megszűntek a pályázatok. Ha néznek tv-t, hallgatnak 

rádiót, tudhatják, hogy milyen nehéz helyzetben van az egész ország. Ebből következik az is, hogy 

kevesebb pénz jut az önkormányzatoknak. Így tehát sok fejtöréssel szedhetik össze a működésre való 
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pénzt. Ez a tavalyi évben sikerült, nem kellett kölcsönt felvenniük. Idén is gondolkodnak, mindent 

megpróbálnak, természetesen törvényes keretek között. De szeretné leszögezni, hogy nem fogják felélni 

a falu vagyonát nem adják el, sem Hács tulajdonát képező erdőt, termőföldet, iskolaépületet, sőt ha a jó 

Isten segít, akkor inkább erdőt telepítenek. Soha nem fogja aláírni azt, hogy bármit azért adjanak el, 

mert nincs pénzük működésre. Kötelességének tartja a falu működőképességének megőrzését. 

 

Kapcsolattartás a faluval: 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester  

Elmondja, hogy tavaly 5-ször tartottak falugyűlést. Minden pénteken tart fogadóórát, így úgy gondolja, 

hogy az embereknek lehetőségük van arra, hogy elmondják a véleményüket, elmeséljék a gondjaikat, 

problémáikat. Úgy érzi, hogy soha senkit szándékosan nem bántott meg, ahol tudott próbált mindig 

segíteni  a testületével együtt. 

 
Munkahelyteremtés: 
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester  

Elmondja, hogy két sikeres pályázatot nyújtottak be a Pogányvölgyi Kistérséggel együtt, hogy a Hácson 

élő munkanélküli embereknek nagyobb esélyük legyen dolgozni. Mostantól összesen 18 közmunkás 

dolgozik 8 órában, bruttó 72.000,-Ft-ért, és két fő napi 6 órában bruttó 52.000,-Ft-ért. Ha sikerül, akkor 

március elsejétől be tudnak majd indítani egy mini kertészetet, ahol újabb 5 fő fog napi 8 órában 

dolgozni, a terményekből pedig tudják támogatni az óvoda konyháját. 

 

Polgármester munkájáról:  
 
Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester  

Kéri, hogy higgyék el, a kedves hácsi polgárok, hogy a mostani időszakban nagyon nehéz 

polgármesternek és képviselőnek lenni. Ez természetesen nem panaszként mondja, mert ezt ők akarták 

és ezt a munkát örömmel végzik. Ez azt is jelenti, hogy néha méltatlan helyzetbe kerül az ember, melyet 

az utóbbi pár hónapban neki is végig kellett élni. Mindent, gondolja, hogy hallották, néhányukat meg is 

kérdezték. Az ő polgármesteri munkája nyitott könyv, nincs benne semmi titok. Képviselőivel együtt, a 

jegyzőasszony támogatásával munkájukat felelősségteljesen végzik. Lehetőségeiket maximálisan 

kihasználják és próbálják mindig a falu érdekeit szem előtt tartani, és amin lehet, spórolnak. Ebben 

sajnos népszerűtlen intézkedésekre is kényszerülnek, melyet az élet hoz, és nem ők okozzák. Kéri, hogy 

segítsék a munkáját azzal, hogy véleményüket, segítő gondolataikat megosztják vele, velük. Hiszen szó 

szerint azon dolgoznak, hogy a település fennmaradjon. Felvállal mindent, amit szemtől szembe 

megmondanak, akár a kritikákat is, de elvárja, hogy  aki véleményt nyilvánít az a nevét is adja hozzá. 

Hasonló esetben ő is így tesz, hiszen az ő értékrendje szerint ez így becsületes. Ennek megsértését nem 

hagyhatja, és nem is hagyja szó nélkül. A szükséges lépéseket megteszi. 
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Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester  

Kérdezi, hogy van-e hozzászólás, amennyiben nincs, megköszöni mindenkinek a megjelenést, a 

közmeghallgatást bezárja. 

 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

  dr. Szatmári Ibolya    Molnárné Kubik Zsuzsanna 
                   jegyző                polgármester 


