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Mezőszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2016. február 9-ei ülésén megvitatta és elfogadta
Mezőszentgyörgy Község 2016. évi költségvetését. A testület az
önkormányzat 2016. évi költségvetését 135.670 eFt költségvetési
bevétellel, és ugyanannyi kiadással állapította meg.

Létszámkeret:
1. Gesztenyés Óvoda: 7 fő
2. Könyvtár és művelődési ház: 1 fő
3. Önkormányzat: 6 fő
4. Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 43 fő
Szeretném jelezni, hogy az önkormányzat engedélyezett 14 fő
dolgozójának bére (személyi juttatások): 52.532 eFt. A
munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
12.278 eFt. Tehát a bér és vonzata összesen: 64.810 eFt a 2016.
évben.

További kiadások
A maradék 70.86 millió Ft-on osztozik:
- dologi kiadások: 48.785 eFt
- szociális ellátottak pénzbeli juttatása: 11.048 eFt
- Működési célú kiadások: 1,2 millió Ft
- felújítások: 1,327 millió Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások: 0,5 millió Ft
- tartalék: 8 millió Ft,
- valamint a közvilágítás, kölcsön visszafizetés, koncessziós díj,
stb.

Tudni kell, hogy a helyi önkormányzat számára a kötelező
feladatellátást az Önkormányzati Törvény írja elő. A teljesség
igénye nélküli felsorolás:
1. Településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés
2. Óvodai ellátás (7fő – 59 óvodás)
3. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
4. Egészségügyi ellátás
5. Kulturális szolgáltatás
6. Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízkezelés, csatorna-
szolgáltatás
7. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem
8. Közbiztonság

Folytatás a 2. oldalon...
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9. Helyi közfoglalkoztatás
10. Hulladékgazdálkodás

Ezek a feladatok gyűjtőnéven a település
működtetése címszó alatt értendők. Kérdem én,
hogy csoda-e, hogy a megfogalmazott
költségvetési alapelveink a következőek?
I. Takarékos, átlátható és biztonságos
működtetés.
II. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
III. A szociális rászorultak támogatása.
IV. Az elindított beruházások megvalósítása, a
forrás biztosítása.
V. Tudatos településüzemeltetés és –fejlesztés.
VI. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális
pályázatokhoz, pályázatok önerejének megte-
remtése.

Kis képzelőerővel itt jön be a
közmunkaprogram, mint Mezőszentgyörgy
költségvetésének szerves része. Az elmúlt évben
közel 100 millió Ft-os nagyságrendről
beszélhetünk. A 2016-os évben a közmunkás
létszámkeretünk ígérvénye 43 fő. (Termé-
szetesen, ha lesz Mezőszentgyörgyön ilyen
nagyságrendű álláskereső.)

Jelen pillanatban 37 fő közmunkás
dolgozik. Nemek szerinti megoszlás: 10 fő női és
27 fő férfi dolgozó.
Mezőgazdaság I. projekt: 14 fő, ők a kertészek,
a konyhai dolgozók és a piacozók. (Heti kétszer
Lepsényben, folyamatos értékesítés az
Irodaházban.)
Mezőgazdaság II . projekt (BIO): 8 fő, ők a
kazánfűtők, az energiaültetvény részleges
letermelői és az apríték készítők.
Hagyományos I. projekt: 4 fő, feladatuk a
település működtetés január és február
hónapban.
Hagyományos II . projekt: 5 fő, az ő dolguk a
tavaszi induló állapot előkészítése: kerítések
pótlása, épületek karbantartása, állagmegóvása,
köztéri növényzet nyesése, bozótirtás.
Hagyományos II I . projekt: 3 fő, hó eltakarítás,
sikosságmentesítés, vízelvezetés, közérdekű
feladatmegoldás.
I l legális hulladéklerakók felszámolása
projekt: 3 fő, feladatuk az illegálisan lerakott
hulladék összegyűjtése a településen
(buszvárókban, árkokban). Sajnos sok a dolguk,
az év első két hónapja alatt három darab 4m3-
es hulladékgyűjtő konténer telt már meg.

Tisztelt Olvasó!
A teljesség igénye nélkül még említést illik

tenni azon mezőgazdaságilag hasznosított
területekről, amelyen a szabadföldi kertészet
működik:
1. A Táncsics utcában 17 db be nem épített
telek, összesen 3,4 ha.
2. Az Eötvös utcában a művelődési ház
szomszédságában, 1 ,2 ha bérlemény.
3. Szívességi használati kertek (4 magánszemély
által átengedett területek) 2500m2.
4. A római katolikus egyház által átadott
templomkert 1 000 m2.
5. A református egyház által átadott (harangozó
ház kertje, a parókia kertje, és a régi temető
művelésbe vont területe) 1 200 m2.
Az összes szántóterület nagysága meghaladja
az 5 hektárt.
- 2013 novembere és 2014 januárja között
ültettünk 3 hektár gyümölcsöst. Alma, szilva,
kajszibarack, cseresznye és megy összetételben.
2015-ben már volt rajta kóstoló, reméljük, a
2016-os évben is sikerül megvédeni, gondozni,
metszeni, tisztán tartani. Egy biztos, 2016 első
tevékenysége, hogy megtrágyáztuk, a maradék
istállótrágya már valószínűleg elég lesz.
- Megközelítőleg 4 hektár energia nyárt is
betelepítettünk, 3 hektárt még 2012-13-ban, a
többit 2015-ben. Ennek nincs igazán túl jó helye
(a sárgásban), de majd közlünk vele egy kis
szerves anyagot, meg műtrágyát, talán erőre
kap. Az idén a Bajcsy-Zsilinszky utcában két
házhelyet be szeretnénk telepíteni, ez 4330m2.
A terület elő van készítve, áprilisban jöhet a
dugvány.
- Van 3 darab aprítéktüzelésű kazánunk,
amelyek igénye 20-25 mm-es apríték,
viszonyításképpen ez olyan, mint amit az ÁG
használ silónak. 1 db 80 kW-os, amely a hivatal
és a könyvtár épületét fűti, 1 db 80 kW-os,
amely az óvoda fűtését és melegvíz-ellátását
szolgálja, és 1 db 50 kW-os, amely a szolgáltató
központ fűtését látja el. (Ez az épület
többfunkciós feladatot fog ellátni a felújítás
teljes befejezése után.)
- Van 3 darab fóliasátrunk is, hagyományos,
egyszerű (2 db 25x5m, 1 db 12x5m). Itt
termelünk hónapos retket, paprikát,
paradicsomot, uborkát, itt állítjuk elő a korábbi
ültetésű palántáinkat is (langyos ágy).

Folytatás az 5. oldalon...







- Termékeinkhez a palántaszaporítást is mi
végezzük, 2x4 db hollandi ágy van fixre
telepítve az irodaház udvarán.
- A kertészetünkben 1 5 féle növénnyel
foglalkozunk, ezeken belül több érési idejűvel
(pl. káposztafélék: fejeskáposzta (korai,
középkorai, őszi-téli). Ide tartozik még a karfiol,
karalábé, kelkáposzta, vöröskáposzta, kelbimbó
és a brokkoli.).
- Az irodaház alsó szintjén működik a
feldolgozás: befőzés, savanyítás, mélyhűtés és
egyéb szezonális piackiszolgálás. 2015 nyarán
elkészült 640.000Ft értékben két helyiség
klímával való ellátása. Ezzel sikerült megoldani a
szakszerű tárolást. Ugyanebben segít a
mélyhűtő ládák beszerzése is: 3 db 500l-es, 2 db
8 fiókos, 2 db 6 fiókos. Két konyhára szállítunk
be: Mezőszentgyörgyre és Lepsénybe. Kedden
és csütörtökön piacozunk.

Tisztelt Olvasó!
Azt írtam az elején, hogy a teljesség

igénye nélkül tájékoztatom Önöket, csak úgy
fakultatívan, kiragadva az általam fontosnak és
érdekesnek tűnő dolgokat. Ha valakinek kedve
támad szezonban szétnézni a területünkön,
természetesen állunk rendelkezésére és
szívesen körbekalauzoljuk a közmunka-
programunk azon területén, amely az
érdeklődés tárgya.

Az eredmények, ha nem is olyan
látványosak, de kézzel foghatóak. Egy biztos:
kezdünk belejönni. Az a személyes ta-
pasztalatom, hogy a munkatársaink is egyre
jobban értik, és ami talán még ennél is
fontosabb túlnyomó többségük élvezi azt, amit
csinál. Ha egy kicsivel több lenne a pénzük, hát
akkor én is elégedett lennék.

Köszönöm szépen, hogy kézbe vették a
lapot, és elolvasták!

Berta József

A mezőszentgyörgyi Őszirózsa
Nyugdíjasklub beszámolója

Röviden szeretném bemutatni
nyugdíjasklubunk tavalyi tevékenységét és
programjait, ezzel is kedvet hozni a
csatlakozáshoz csapatunkhoz.

201 5. január 1 7-én pótszilvesztert tartottunk.
201 5. február: elhunyt Bálint Istvánné alapító
tagunk, sírjánál koszorúval emlékeztünk meg.
201 5. február 1 7-én farsangi fánkot készítettek
az asszonyok.
201 5. február 20-án a Vörösmarty Színházban
voltunk 5 fővel.
201 5. február 28-án batyus bált rendeztünk a
művelődési házban. 70-80 fő vett részt a
programon.
201 5. március 8-án a Nemzetközi Nőnap
alkalmából nőtagjainknak egy szál virággal
kedveskedtünk.
201 5. március 1 3-án Soponyán operett
előadáson vettünk részt 10 fővel.
201 5. április 1 1 -én az aktuális névnaposokat
ünnepelte a klub.
201 5. május 7-én anyák napi ünnepségen
vettünk részt a Civilek Házában.
201 5. május 1 9-én fiú napot tartottunk, ahol a
lányok köszöntötték a fiúkat.
201 5. május 24-én a pünkösdi királyválasztáson
vett részt a nyugdíjas csapat, ahol a
főzőversenyen a harmadik helyet szerezte meg
a nyugdíjas lányok csapata.
201 5. június 1 6-án Csisztapusztán, a fürdőben
jártunk 36 fővel.
201 5. július 1 9-én a lepsényi népzenei
találkozón vettünk részt, ahol az asszonyok
kórusa nagy sikerrel szerepelt.
201 5. július 21 -én gulyáspartit rendeztünk a
klub részére. Nagyon finomra sikerült az étek.
201 5. augusztus 22-én a tájháznál az augusztus
20-i ünnepségen vettünk részt, ahol az
asszonyok is énekeltek.
201 5. augusztus 29-én az aktuális
névnaposokat ünnepeltük a klubban.
201 5. október 1 0-én találkozót tartottunk
Ismerd meg Mezőszentgyörgyöt címmel.
Résztvevők: Szabadbattyán, Kisláng, Csór, közel
80 fős társaság vett részt a települést bemutató
3 km-es gyalogtúrán.
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201 5. december 5-én az aktuális névnaposokat
ünnepeltük.
201 5. december 1 6-án karácsonyi ünnepséget
tartottunk. Kedves műsorral készültek az
óvodások és az elsős kisiskolások.
Süteménnyel, forró teával búcsúztattuk az
óévet.

Aki kedvet kapott a csatlakozáshoz, azt
szeretettel várjuk a klub heti gyűléseire,
keddenként 1 4 órától!

Vida Gyula

KSH adatgyűjtésről

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal és az általa alapított
Statisztikai Elemző Központ Korlátolt
Felelősségű Társaság (STATEK Kft.) Lepsény,
Mezőszentgyörgy és Szabadhídvég
településeken a KSH elnöke által 2016. évre
engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a
korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti neve és
nyilvántartási száma:

- Lepsény, Mezőszentgyörgy: „Munkaerő-
felmérés és kiegészítő felvételei, OSAP1539”

- Szabadhídvég: „Háztartási költségvetési és
életkörülmény adatfelvétel, havi naplóvezetés,
OSAP 2153; éves kikérdezés, OSAP 2154;
kiegészítő modul, OSAP 1968 ”

Az összeírási munkát igazolvánnyal
ellátott kérdezők végzik. A mintavétel
reprezentatív, vagyis a címek kijelölését
véletlenszerű kiválasztással hajtják végre.

Az adatfelvételek kizárólag statisztikai
célból történnek. Az egyedi adatokat
bizalmasan kezelik, azok mások számára nem
hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a
statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek,
valamint az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvénynek megfelelően járnak el.

A lakosság részére munkanapokon 8 és
15 óra között a 22/500-274 telefonszámon
adnak további felvilágosítást. Az adatgyűjtés
módszertanával és a kutatási eredményekkel
kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal
biztosítanak tájékoztatást.

dr. Tóth Andrea, jegyző

Tájékoztató

Tájékoztatom Mezőszentgyörgy Község
Lakosságát, hogy a Lepsényi Közös
Önkormányzati Hivatal Mezőszentgyörgyi
Kirendeltségének ügyfélfogadási rendje
megváltozott.

201 6. február 9. napjától az alábbiak szerint
alakul:

Hétfő: 8.00-1 2.00 és 1 3.00-1 6.00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8.00-1 2.00 és 1 3.00-1 6.00

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8.00-1 2.00

Kérjük az ügyfélfogadási rend betartását!

dr. Tóth Andrea, jegyző

Pályázati rövidhírek

Az 1956-os forradalom 60. évfordulója
alkalmából 3 pályázatot nyújtott be
Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata,
valamint a Mezőszentgyörgyi Amatőr Színjátszó
Kör Egyesület, emlékprogram megrendezése,
illetve emléktábla elhelyezésére. Eredmény a
tavasszal várható.

Szintén pályázatot nyújtottunk be
testvértelepülésünk Csíkszentgyörggyel kö-
zösen a Bethlen Alaphoz, egy mező-
szentgyörgyi találkozó megrendezésére.
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