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Tisztelt Megjelentek !
Kedves Hölgyeim és Uraim!
Ebergőc község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében
tisztelettel köszöntök mindenkit, aki meghívásunkra eljött, hogy a
2013. évről közösen adjunk számot, illetve beszéljünk a
2014. évi terveinkről.
Ebergőc község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése
14.802.000.- Ft kiadási és bevételi főösszeggel készült el, amelyből a
személyi juttatások és járulékai összege 3.252.000.- Ft, a dologi
kiadások pedig 2.749.000.- Ft-ot tesznek ki.
Ebergőc községben az állami támogatás mértéke mindössze
6.575.000.- Ft, az adóbevételek pedig 1.894.000.- Ft-ot jelentenek. A
beszedett gépjárműadóból az idei évben 264.000.- Ft marad
községünkben, a többit a központi költségvetés részére továbbítanunk
kell.
Az idei év legnagyobb eredménye, hogy vis maior pályázaton, a Petőfi
Sándor utca útburkolatának helyreállítására 2.047.000.- Ft összegű
vissza nem térítendő pályázati támogatást nyertünk, amelyet kb. 15%nyi önrésszel kell majd kiegészítenünk. A támogatást 2014 júniusáig
kell felhasználnunk. Az őszi időben a szakemberektől azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy várjuk meg a tavaszi kedvezőbb időjárást és
akkor kerüljön sor a javítási munkák elvégzésére, mivel a végzett
munkához – a lehető legjobb minőség elérése érdekében – melegre és
csapadékmentes időre van szükség. Ebből a támogatásból kb. 3,5
méter szélességben, 300 méter hosszú útfelület újulhat meg.
2013-tól könyvtárunk a dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér könyvtáraként működik. Az új rendszerben kapunk folyóiratokat
is és az idei évben is érkeztek új könyvek, gyarapodott állományunk.

Könyvtárunk kapott még új hordozható számítógépet, továbbá
igényünket nyújtottuk be egy fényképezőgépre.
A novemberi
kulturális rendezvény költségeinek döntő részét is a mozgókönyvtári
támogatás terhére tudtuk megvalósítani. Az idei évben sajnos csak ezt
az egy rendezvényt tudtuk biztosítani, ennek ellenére szomorúan kell
megállapítani, hogy az érdeklődés a község lakossága köréből nem
volt számottevő.
Működik községünk megújult honlapja, ahol az önkormányzati
működés dokumentumait, legfrissebb híreinket, valamint a Fertő-part
legújabb
cikkeit
olvashatják.
Weblapunk
elérhetősége:
www.ebergoc.hu. Igyekszünk rendezvényeinkről képeket is készíteni,
amelyeket a galéria menüpontban megtekinthetnek. A honlapunk 271
e Ft-ba került, amelyre 250 e Ft összegű támogatást nyertünk.
Az idei évben, 4 hónapnyi időtartamra, állami támogatás mellett,
közhasznú munkavégzés keretében, tartósan munkanélküli személyt
alkalmaztunk a Soproni Járási Munkaügyi Hivatal közreműködésével,
napi 6 órában. Így a közfoglalkoztatás keretében került sor favágásra,
ároktisztításra, kavicsozott út javítására.
Az önkormányzati területek fűnyírását - az idei évben is - Világos
József egyéni vállalkozó végezte 2013. április és október között. Az
5.500 m2-nyi zöldterület karbantartásáért havi 11.- Ft/m2 + áfa
összegű vállalkozói díjat fizetünk.
Változatlanul jelentős terhet ró Önkormányzatunkra a csatornahálózat
kiépítése kapcsán felvett lakossági hitel törlesztése. Ezért is kérünk
mindenkit az évi 20.000.- Ft összegű viziközmű érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésére. Negyedévenként átnézzük a hátralékosok
listáját, akik felszólítást kapnak. Kérjük, hogy felszólítás nélkül is
tegyenek eleget fizetési kötelezettségüknek. Az idei éven kívül még
két év van vissza a hitel futamidejéből. Ez az a fajta hitel, amelyre az
állami adósságkonszolidáció nem vonatkozott, tehát ezt nem vállalta
át az állam, így a lakosságnak és az Önkormányzatnak egyaránt helyt
kell állnia. Viszont a szintén, szennyvíz-beruházás érdekében, 2025ben lejáró, fejlesztési célú hitelét Önkormányzatunknak az állam
átvállalta a múlt év végén, amelyről ünnepélyes keretek között az

augusztus 20-i ünnep idején bizonyságlevelet kaptunk, s elhelyeztünk
az önkormányzati hivatali helyiségben.
2013. január 1-jétől a Soproni Vízmű Zrt. átvette üzemeltetésre a
röjtökmuzsaji és ebergőci csatornahálózatot és tisztítót.
A lakosság ebből mindössze annyit vett észre, hogy egy csekk érkezik
a Soproni Vízműtől, amely tartalmazza majd az ivóvíz és a csatorna
használat díját is. Jelenleg a szennyvízrendszer működtetése
érdekében
életre
hívott
RÖ-EBER
Önkormányzati
Kft.
végelszámolása folyik, ügyintézését 2013. június 30-ával befejezte.
Az oktatási rendszerben jelentős átalakulás történt a 2013. évben.
Megszűntek az intézményfenntartó társulások, az iskolák túlnyomó
része a Klebensberg Intézményfenntartó Társulás keretében működik.
Ebergőc közigazgatási területe a fertődi térségi általános iskola
beiskolázási körzetéhez tartozik. Az idei évben is a beiskolázási körzet
általános iskolájába járó helyi gyermekek tankönyveinek költségét
Önkormányzatunk fizette.
A közép- és felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos diákok részére,
iskolakezdési támogatást nyújtottunk, 5.000.- Ft/fő értékben.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. és 2014. évi
fordulójához Önkormányzatunk nem csatlakozott.
Az óvoda tekintetében is változás történt. Megszűnt a fertődi
intézményfenntartó társulás, ennek keretében a röjtökmuzsaji óvoda
tagóvodai státusza. A jelenleg 16 fővel működő röjtökmuzsaji óvoda
2013. július 1-jétől önálló lett, Röjtökmuzsaji Akácvirág Óvoda néven
és feladat-ellátási szerződés alapján az ebergőci óvodáskorú
gyermekeket is fogadja.
A legnagyobb változás az önkormányzati hivatali struktúrában történt,
mivel a Röjtökmuzsaj-Ebergőc Körjegyzősége beolvadt a
Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalba, amelynek keretében
történik Ebergőc, Nagylózs, Pinnye, Röjtökmuzsaj és Sopronkövesd
községek önkormányzati feladatainak ellátása 2013. január 1-jétől. A
változást igyekeztünk úgy kezelni, hogy abból a településnek hátránya
ne származzon. Heti két alkalommal a jegyző és az aljegyző is
fogadóórát tart községünkben, kedden ebéd után, illetve csütörtökön

reggel. A Közös Hivatal működéséhez az államtól támogatást kaptunk
- így a településünknek e tény többletkiadást nem okozott az idei
évben.
A családsegítési, gyermekjóléti feladatokat társulás keretében látjuk
el, fertőszentmiklósi székhellyel, amely társulás idei év július 1-jétől
jogi személyiségűvé vált, működését Társulási Tanács irányítja. Az
idei évben egyszer tudtak élelmiszercsomaggal segíteni a
rászorulókon. A helyi családgondozói feladatokat Kovács Erzsébet
látja el Rozmán Nóra helyett, 2013. október 1-jétől.
A házi segítségnyújtásra községünk tekintetében a Baptista
Szeretetszolgálat rendelkezik érvényes működési engedéllyel. A házi
segítségnyújtást igénybe vehetik azok az időskorú személyek, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és igénylik
ezen ellátást. Ezzel biztosítható számukra, hogy saját otthonukban,
rendezett körülmények között élhessenek, jelenleg községünkben ezt
az ellátást nem veszi igénybe senki.
Szintén a változások között kell megemlíteni, hogy 2013. január 1jétől a hulladékszállítást a Rekultív Kft. helyett a soproni STKH Kft.
végzi. Nem indult minden zökkenőmentesen, a 70 éven felüli egy,
illetve két személyes háztartások használhatnak csak 60 literes
edényzetet, a 80 literest kukát nem engedélyezik. Nagyon sok
egyeztetés alapján, talán már kialakult egy működő rendszer. Az
otthon gyűjtött szelektíves, sárga zsákok száma hónapról-hónapra nő,
amely jó eredmény. Viszont megszűnt az évi egyszeri ingyenes
lomtalanítás, így az idei évben annak több százezres költségét
Önkormányzatunk nem is tudta felvállalni, így Ebergőcön 2013-ban
nem volt lomtalanítás.
Mint minden évben, az idén is megteszem, hogy felhívjam a lakosság
figyelmét a téli időszak kezdetén a járdák takarítására, a síkosságmentesítésre. Önkormányzatunk a téli időszakra a hó eltolására
vállalkozóval kötött szerződést.
Kérem továbbá a lakosság együttműködését abban, hogy ingatlanaikat
gondozzák, gyomoktól mentesítsék, illetve az ingatlanok előtti árkok,
átereszek tisztán tartásáról se feledkezzenek meg.

A következő év feladata a már elnyert, de még teljesen meg nem
valósított pályázataink befejezése lesz.
2011. és 2012. években nyertünk el olyan Leader pályázati
támogatásokat, amelyekhez kapcsolódó önrész mértékét a 2009-ben és
2011-ben benyújtott pályázatok esetében készített finanszírozási
mérleg alapján Önkormányzatunk biztonsággal felvállalhatta. Az eltelt
néhány év azonban ezt felülírta.

a.)

Falumegújítási és fejlesztési támogatás – 2009. 12. 14-én
benyújtott pályázat
Ebergőc község Önkormányzata ezen pályázaton 9.102.977.- Ft
összegű támogatást nyert, amely a település temetőjében, illetve
a község központjában tervezett fejlesztést. A pályázati
támogatásból a múlt évben a ravatalozó épületét felújítottuk, a
temető új kerítést kapott.
Ezen pályázatnak a hátralévő műszaki tartalom önrésze még 553
ezer Ft, a végső megvalósítási határidő pedig 2014. május 4.

b.)

Kerékpáros Mintatérség és Naturama Túraútvonalak térségi
programokhoz kapcsolódó fejlesztések – 2011. 11. 14-én
benyújtott pályázat
Ezen pályázatban gesztorként Ebergőc Önkormányzata
szerepelt, Röjtökmuzsaj és Csapod községek illetékességi
területén is történtek fejlesztések, amelyek a múlt évben
megvalósultak. Az érintett települések az illetékességi
területükön megvalósított fejlesztés ellenértékét átadták Ebergőc
részére, így a szomszédos falukat érintő beruházások ezen
támogatásból kerültek finanszírozásra. Ebben pályázatban
elnyert támogatás mértéke 5.000.000.- Ft, amelyből az ebergőci
Orchidea tanösvény kialakítása van még hátra. A megvalósítás
végső határideje 2014. június 10., a tanösvény kialakítás önrésze
pedig 707 ezer Ft.

c.)

Kommunikációs-, kulturális-, szociális és sport szolgáltatások
elérhetőségének és minőségének javítása – 2011. 11. 14-én
benyújtott pályázat

2008-ban a község tulajdonát képező ingatlant - cél jellegű
decentralizált támogatásból - felújítottunk. Ebben az ingatlanban
helytörténeti emlékhely kialakítását vállaltuk, hiszen a település
díszpolgára – aki 2013 tavaszán elhunyt – összegyűjtötte
Ebergőc tárgyi és írott emlékeit, s ezeket felajánlotta a
községnek. Ezen pályázatunkban a múzeum berendezésére
kaptunk támogatást. 1.397.856.- Ft összegű vissza nem térítendő
juttatás elnyeréséről kaptunk értesítést. Jövő év június 10-éig van
határidőnk a fejlesztés megvalósítására, amelyhez szükséges
önrész 330 ezer Ft.
Fenti
kötelezettségeink
teljesíthetősége
érdekében
2013
szeptemberében Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Magyar
Államkincstáron keresztül a Pénzügyminisztériumhoz és a
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, amelyben Ebergőc község
Önkormányzata részére 3.079.000.- Ft összegű kiegészítő támogatást
igényeltünk. A pályázat elbírálásáról még nincs információnk.
Köszönöm figyelmüket és várom kérdéseiket,
javaslataikat az elhangzottakkal kapcsolatban.

véleményüket,

Ebergőc, 2013. november 29.
Both József
polgármester

