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Készült 2012. december 17-én a röjtökmuzsaji Faluház nagytermében, a községi Képviselıtestület által tartott közmeghallgatáson.
Jelen voltak: Kiss József
Ujvári József
Kincses Balázs
Luifné Horváth Judit
Tóth Béla
Fücsökné Torma Lívia
Rózsás Györgyné

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
körjegyzı
pénzügyi ügyintézı

A közmeghallgatáson összesen 18 fı vett részt.

Kiss József polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, az ülést
megnyitotta. A határozatképesség megállapítását követıen a jegyzıkönyv vezetésére
Fücsökné Torma Líviát kérte fel. A közmeghallgatás napirendjére az írásos meghívóval
egyezıen tett javaslatot.

Napirend:
1.

Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi mőködésérıl, 2013. évi terveink

A napirendre tett javaslatot a Képviselı-testület egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadta.

1. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi mőködésérıl, 2013. évi
terveink
Kiss József polgármester a jegyzıkönyvhöz csatolt beszámolót ismertette.
Beszámolója végén véleményeket, hozzászólásokat, javaslatokat várt több ízben is a
hallgatóságtól.

A jelenlévık kérdéseket nem tettek fel, észrevételt, javaslatot nem tettek, így mindezek
hiányában Kiss József polgármester megköszönte a lakosság közremőködését, érdeklıdését, a
közmeghallgatást bezárta.

Kmf.

Kiss József
polgármester

Fücsökné Torma Lívia
körjegyzı

Beszámoló Röjtökmuzsaj Község önkormányzatának 2012. évi munkájáról
2012. december 17 –én megtartott közmeghallgatás anyaga
Költségvetés:
A Röjtökmuzsaj község 2012. évi költségvetését 2012. február 13-án tartott ülésén fogadta el
Képviselı-testületünk 83.023 e Ft bevétel és kiadással.
A kiadásokon belül a Testület személyi jellegő kiadásokat 17.940 e Ft-ban, a munkáltatót
terhelı járulékokat 4.828 e Ft-ban, a dologi jellegő kiadásokat 26.544 e Ft-ban határozta meg.
A költségvetési létszámkeret 7 fı.
Körjegyzıség
3 fı
Konyha
2 fı
Közösségi Ház
1 fı
Önkormányzat
1 fı
A költségvetésben a Testület 974 e Ft általános tartalékot és 3.000 e Ft fejlesztési céltartalékot
hagyott jóvá.
Szociális tőzifa:
Egy, a 2011. év végén hozott Kormányhatározat lehetıséget adott szociális tőzifa igénylésére
és szétosztására. Az Önkormányzatunk 60 m3 tőzifához kapott 12. 000 Ft/m3 támogatást úgy,
hogy az Önkormányzatnak azt 2.000 Ft/m3 + Áfa költséggel kellett kiegészíteni és szükséges
volt felvállalni a fuvarköltséget is. A Képviselı-testület e beérkezett igények, valamint a
bekért jövedelemigazolások alapján 29 fı részére 2 m3/fı, és 2 fı részére 1-1 m3/fı
támogatást állapított meg.
A szociális tőzifával kapcsolatos érdeklıdés miatt tájékoztatásul elmondom, hogy jelenleg is
folyik egy szociális tőzifa program az országban, de idén településünk a tavalyi 60 m3-rel
szemben összesen csak 2 m3 lehetıséget kapott.
Kábel TV hálózat leszerelése:
A Képviselı-testület a kábeltelevíziós hálózat megszüntetése mellett döntött. Ennek indokai
az alábbiak voltak:
• az üzemeltetés költségei irreálisan magassá váltak
• a hálózat avulásával a szolgáltatás minősége, megbízhatósága csökkent
• a konkurencia versenyképesebb (kedvezőbb ár, nagyobb választék és megbízhatóbb
minőség) szolgáltatásai miatt az előfizetői létszám folyamatosan csökkent
• az EON újabb fejlesztéseket követelt az oszlopok mászhatóságának megteremtése
érdekében, amely újabb ráfordítást igényelt volna.

A testületi határozatnak megfelelıen megtörtént a kábeltelevíziós hálózat leszerelése. A
leszerelési munkát nem az üzemeltetı, hanem az annál jóval kedvezıbb, bruttó 500 e Ft-os
árajánlatot adó Szabó-Vill Kft. végezte. Az E.ON az elvégzett munkát átvette. A Szabó-Vill
Kft. elvégezte továbbá a templom díszvilágításának átprogramozását és az érintésvédelmi
felülvizsgálat során feltárt kisebb hiányosságok pótlását is.
Szennyvízelvezetés:
A szennyvízhálózat üzemeltetését végzı RÖ-EBER Kft. a 2012. évet pozitív eredménnyel
zárta. Ügyvezetıjének személyében változás történt. A korábbi ügyvezetı, Horváth József
halálát követıen a Képviselı- testület Simon Gábort kérte fel a feladat ellátására.
A szennyvíz-csatorna rendszer garanciális felülvizsgálata is megtörtént. Ez volt az utolsó,
mivel eltelt az 5. év a rendszer átadását követıen. A kivitelezınek 2012. május 31-ig két hiba
kijavítását kellett elvégezni, ami rendben megtörtént.
2013. január elsejétıl a szennyvízhálózat és - telep üzemeltetését a RÖ-EBER Kft-tıl a
Soproni Vízmő Zrt. veszi át. Emiatt a Vízmő 2012. december 27-29. között soron kívüli

vízóra leolvasást végez. Kérem a lakosságot, hogy a vízmérıkhöz való hozzáférést biztosítani
szíveskedjenek. Aki a megjelölt idıpontban nem tartózkodik otthon vagy egyéb okból
akadályoztatott, a vízóra állását az önkormányzati hivatalhoz is bejelentheti személyesen vagy
telefonon (06/99/544-052) 2012. december 27-én és 28-án. A változás a lakosság számára
nem jelent érdemi változást, csak annyit, hogy a szennyvíz és az ivóvíz díja a jövıben egy
számlán fog megjelenni.
Szemétszállítás:
Ahogyan az mindannyiunk számára ismert, 2013. január elsejétıl a szemét elszállítását a
Sopron Térségi Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás végzi. A szolgáltatási
szerzıdések megkötése folyamatban van. A társulás írásban az érintett önkormányzatok
Képviselı- testületei elé terjesztette a 2013. évre tervezett szemétszállítási díjakat. Az
elıterjesztést egy nappal késıbb írásban visszavonta azzal az indoklással, hogy azt a
Képviselı-testületnek nem kell jóváhagynia, mivel jogszabályi változás miatt, a
szemétszállítás díját 2013-tól az Energia Hivatal hagyja jóvá. Az érintett települések
polgármestereiben nagy felháborodást keltettek a leközölt díjak és egy egyeztetést
kezdeményeztek, amelyre 2013. december 18-án kerül sor.
Rajkai Takarékszövetkezet:
A Rajkai Takarékszövetkezet röjtökmuzsaji fiókja májusban új helyen, a felújított régi posta
helyiségeiben kezdte meg a tevékenységét. A fiók, alkalmazkodva a helyi igényekhez, heti
három alkalommal van nyitva. A fiók elindításához szükséges épület felújítási költségeit a
Takarékszövetkezet elılegezte meg, amelyet bérleti díj formájában az elkövetkezı években „
lelakja”. Az üzemeltetés költségei (víz, villany, gáz) a takarékszövetkezetet terhelik.
Önkormányzati lakások értékesítése:
Képviselı-testületünk az üresen álló önkormányzati lakások értékesítésérıl döntött.
Elkészíttettük a lakások értékbecslését, az értékesítéshez szükséges energetikai tanúsítványt
is. Az óvoda melletti lakásnál szükség volt a lakásrésznek – a földhivatali ingatlannyilvántartásban – az óvodától történı leválasztására. Mivel a két lakásrészt nem lehetett
önállóan telekkönyveztetni, a lakások valamint a közös udvar használatának szabályait egy
használati megosztásban rögzítettük, amelyet a földhivatal is ellenjegyzett.
A Testület döntése alapján a lakások megvásárlását elsı körben a röjtökmuzsaji lakosok
számára hirdettük meg. Érdemi érdeklıdést azonban nem tapasztaltunk. Ezt követıen egy
petıházi székhelyő ingatlanközvetítıt bíztunk meg a lakások értékesítésével.

Pályázataink és azok megvalósítása
Sportegyesületi pályázat:
Már korábban is hírt adtunk arról, hogy a Sportegyesület által elnyert pályázatban foglalt
célok (füvesítés, eszközbeszerzés, épület felújítás) megvalósítása a vállalkozó visszalépése
miatt 2011-rıl 2012-re halasztódott. A kismérető focipálya kialakításának munkáit részben
saját szervezéssel, részben új vállalkozó megbízásával 2012 tavaszán megkezdtük és a nyár
közepére elvégzésre kerültek a feladatok. Idıközben a község által, a régi iskolaépület belsı
felújítására benyújtott pályázatunk is támogatást nyert. Mivel a két pályázatban az épület
tekintetében átfedés van, ezért a munkák elvégzéséhez csak az egyik pályázaton igényelhetı
támogatás. Így az épület felújítása szempontjából a községi pályázat egyértelmően
kedvezıbb, a Képviselı-testület döntése alapján megegyeztünk a Sportegyesület vezetésével
az általuk elnyert pályázatról való lemondásban. A focipálya tereprendezési és füvesítési
munkáinak költségeire a Testület, 416.720.- Ft vissza nem térítendı támogatást állapított meg
és vállalta a tereprendezési gépi munkák költségeit is. A tavaszi társadalmi munkán, az elızı

évi fakitermelés során meghagyott és kifaragtatott, lefestett faoszlopokkal a pályát körbe is
kerítettük.
A röjtöki és a muzsaji templomok melletti pihenıparkok és kerékpáros pihenık
kialakítása:
A pihenıparkok kialakításának terveit megbízásunkra, a környékbeli falvakban több helyen is
dolgozó, fertıszentmiklósi származású, Jeszenszky Mariann készítette el. A tervek készítése
során kikértük és figyelembe vettük az Egyházközség Képviselı-testületének véleményét és
igényeit. Ahogyan arról korábban már beszámoltam, a pályázat benyújtására a muzsaji
munkák vonatkozásában az Ebergıc Önkormányzatával történt együttmőködés keretében
került sor. A röjtöki munkákra benyújtandó pályázatra pedig a Röjtökmuzsaj Községért
Közalapítványt kértük fel. Mivel mindkét pályázat támogatást nyert, a nyáron nekiláthattunk a
megvalósításnak. A bekért árajánlatok kiértékelését követıen a Kapuvári Vízitársulat kapott
megbízást a munkák elvégzésére. Mivel a csapadékvíz elvezetése egyik pályázatba sem fért
bele, viszont annak megoldását e tervezett munkákat megelızıen volt célszerő elvégezni, a
Képviselı- testület úgy döntött, hogy vállalva annak költségeit egyúttal megvalósítja a
vízelvezetést is. Szarka Gábor plébános úrral történt egyeztetés alapján a fal tövének
kialakításában eltértünk a tervezettıl. A térburkolat helyett itt, a fal tövének kiásását követıen
egy szegély került megépítésre, a faltól 40 cm-re. A szegély és a fal közé egy drénlemez
került elhelyezésre, amely fölött az ott elhelyezett kulékavics biztosítja a fal tövének a
szellızését.
A drénlemezt az egyházközség biztosította és Szarka Gábor plébános úr szervezésében
elvégzett társadalmi munka formájában segítséget kaptunk a fal tövének Röjtökön és
Muzsajon történt körbeásásában is. A segítséget minden érintettnek megköszönöm, hogy az
elvégzett munkájukkal a költségeinket tudtuk mérsékelni.
A munkák november elejére elkészültek. A muzsaji pihenı bruttó 4 200 986 Ft-ba, a röjtöki
6 678 530 Ft-ba került. Az elnyert 7 417 306 Ft támogatást így összesen 3 462 210 Ft-tal
(Muzsajon 1 783 680 Ft, Röjtökön 1 678 530 Ft) kellett Önkormányzatunknak kiegészíteni. A
muzsaji pihenıvel kapcsolatos önkormányzati önrésznek a munkához viszonyított aránya
azért nagyobb, mert azzal kapcsolatosan már a pályázatban is magasabb önrészt kellett
felvállalnunk - és a közalapítványi pályázattal ellentétben - itt csak a nettó költségek után
kapjuk a támogatást. A számlák december hónapban kifizetésre kerülnek és még
decemberben benyújtjuk a támogatás lehívására szolgáló igénylést is.
Az elvégzett munkákkal sikerült környezetünket szebbé és használhatóvá tenni, mellette
megoldottuk a két templom környezetének csapadékvíz elvezetési problémáit is.
A muzsaji községrészen a munkák végére beköszönı csapadékos idıjárás problémákat
okozott. A gépek sok sarat hordtak fel az út felületére, amelyet a rendelkezésünkre álló
eszközökkel csak részben tudtunk letakarítani. Az okozott kellemetlenségekért az ott lakók
elnézését kérjük.
A muzsaji parkosítási munkák befejezését követıen Önkormányzatunk megrendelte a
Swietelsky Kft-nél az út kátyúzási munkáinak az elvégzését. A kivitelezı a munkát elvállalta,
azonban többszöri sürgetés és egyeztetés ellenére elıbb mőszaki meghibásodásra, késıbb a
kedvezıtlen idıjárásra történı hivatkozással nem végezte el azt. Sajnos valószínőleg most
már csak a tavaszi felmelegedést követıen lesz mód az útjavítás elvégzésére.
A Muzsaji utca aszfaltburkolatának állapota sajnos évrıl évre romlik. Valódi megoldást egy
teljes felújítás jelentene, aminek a költsége idei áron nettó 11 millió Ft. Ehhez nem
rendelkezünk elegendı saját erıvel és ilyen pályázati lehetıség sincs és nem is volt az elmúlt
években.

A kerékpáros projektünk nem nyert támogatást. A kerékpárút Röjtökmuzsajon még mindig
nem rendelkezik építési engedéllyel. A tervekhez – amelyek a Fertı-Hanság Nemzeti Park,
mint gesztor megrendelésében készültek
– az engedélyezı hatóság hiánypótlást kért,
amelyet a tervezı, az általa beadott ötszöri halasztási kérelmet követıen sem teljesített. Ezért
a hatóság az engedélyezési eljárást megszüntette. A tervezés díját, amelyet a Fertı-Hanság
Nemzeti Park már kifizetett a tervezınek, a teljesítés elmaradására hivatkozva
Önkormányzatunk nem egyenlítette ki a Nemzeti Parknak.
Beadott pályázataink:
A régi iskola külsı felújítása
A felújítás terveit Lendvay Tamás építész készítette el 50.000.- Ft + áfa költségért, a pályázat
megírását a Hivatal közremőködésével megoldottuk, így nem kellett pályázatírót igénybe
venni.
A felújítás költségvetése bruttó 21,2 millió, amelybıl 15 millióra pályázhatunk, így az önrész
6,2 millió forint. A projekt a volt iskola teljes külsı felújítását és hıszigetelését is tartalmazza.
A volt általános iskola épületének mővelési ágát a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban
Közösségi Házra változtattuk.
A röjtöki és a muzsaji ravatalozó felújítása:
Mivel Önkormányzatunk a volt iskola épületének külsı felújítására pályázik, így
Közalapítványunkat kértük fel egy pályázat benyújtására a két ravatalozó – bıvítés nélküli –
külsı felújítására. A felújítás költsége 14,5 millió lenne, amelyhez - mivel a közalapítvány
100%-os támogatásra jogosult - nem kell önrészt biztosítani. Az önkormányzat, ahogyan azt a
Közalapítvány korábbi pályázatánál is megtette, minden segítséget megad a pályázat
megírásától a megvalósításig, elszámolásig bezárólag.
A KEOP program keretében a napokban jelent meg egy pályázati kiírás, amely ismereteim
szerint lehetıséget adna az óvoda energetikai szempontú felújítására (hıszigetelés,
nyílászárók cseréje, főtés felújítása). Az elkövetkezı hetek feladata megismerkedni a
pályázat feltételeivel és eldönteni, hogy ha lehet, kívánunk-e élni ezzel a lehetıséggel.

2012. évi rendezvények:
A korábbi években megszokott és bejáratott rendezvényeink 2012-ben is megtartásra kerültek.
Csak a fontosabbak:
- Sportkör Bálja
Faluház, 2012. február 4.
- Anyák Napja
Faluház, 2012. május 6.
- Kirándulás
Bécs, 2012. június 2.
- Tanévzáró gyermeknap
Faluház, 2012. június 14.
- Sportnap
Régi iskola, 2012. június 23
- Falunap
2012. augusztus 4.
-

Kenutúra
Idősek Napja
Adventi gyertyagyújtás
Mikulás ünnepség
Falukarácsony

Dunakiliti, 2012. augusztus 25.
Faluház, 2012. október 19.
Faluház előtt, 2012. december 2.
Faluház, 2012. december 9.
Faluház, 2012. december 16.

A nemzeti ünnepeinkre az iskolások és az óvodások szereplésével összeállított mősorokkal
emlékeztünk meg. Sajnos lakosaink csak kis számban vettek részt ezeken a
megemlékezéseken.
A kiemelt rendezvények mellett, a Közösségi Ház programjai is a hagyományaink szerint
történtek. A könyvtárunk továbbra is jelentıs támogatást kap a kistérségi ellátás keretében,
így újság- és könyvállománya évrıl évre jelentısen gyarapodik. Bíztatok mindenkit a
lehetıség kihasználására.
Társadalmi szervezetek mőködése:
Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó társadalmi szervezetek közül a Röjtökmuzsaj
Községért Közalapítvány mozgalmas évet tudhat maga mögött. Az óvodások támogatása
mellett rész vettek az általuk elnyert Leader pályázat megvalósításában és elszámolásában. Az
ısszel megnyíló III. tengelyes pályázati kiírásra kérésünkre és segítségünkkel pályázatot
nyújtottak be a ravatalozók felújítására. İk vállalták fel 2012-ben a karácsonyi
ajándékcsomagok biztosítását az idısek és a gyermekek számára. Aktív közremőködésüket
ezúton is mindannyiunk nevében megköszönöm.
A Röjtökmuzsaj Községi Sportegyesület is a megszokott színvonalon végezte
tevékenységét. A február elejére általuk szervezett bál nagy érdeklıdés mellett, jó hangulatú
esti mulatságot eredményezett. Ezt a júniusban megtartott sportnap követte, ahol az egyesület
délelıtt, a felújított sportpálya kerítés építésére szervezett eredményes társadalmi munkát. A
délutáni programok már a megszokott mederben zajlottak. A falunap programjainak
színesítésére, négy csapat részvételével tartott tornával avattuk fel az új pályánkat. Nagy
sikere volt a Dunakilitire szervezett programnak is, ahol a bátrabbak a kenuzásba is
belekóstolhattak. A sikeres és eredményes év után sajnálattal értesültünk arról, hogy
Mészárosné Németh Krisztina nem vállalja tovább az elnöki tisztséget. Munkáját
megköszönve, az új év feladata lesz az új vezetıség megválasztása.
A Röjtökmuzsaji Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2012-ben sem tudott felébredni „csipkerózsika álmából”. Az egyesület vezetıinek mandátuma már évekkel ezelıtt lejárt, a szükséges
tisztújítások nem történtek meg, az egyesületben 2012-ben érdemi munka nem történt.
Az önkormányzati reform:
Az Önkormányzatokat érintı változások településünket sem kerülik el. 2013. január 1-jétıl
megszőnik a körjegyzıség, feladatait a Sopronkövesd székhellyel, 5 település (Ebergıc,
Nagylózs, Pinnye, Röjtökmuzsaj, Sopronkövesd) társulásával létrehozott Közös
Önkormányzati Hivatal veszi át. A hivatal jegyzıje Fücsökné Torma Lívia lesz. Az aljegyzıi
feladatokat Olaszyné Fülöp Anita, Nagylózs korábbi jegyzıje látja el. Röjtökmuzsaji
hivatalunkban, munkanapokon 8.00 – 12.00, illetve péntek kivételével délutánonként 13.00 –
16.00 óra között legalább 1 fı ügyintézı mindig lesz, akihez a továbbiakban is fordulhatnak
gondjaikkal, problémáikkal. A tervezettek szerint jegyzıi vagy aljegyzıi fogadóóra
községünkben kedden és szerdán délután, valamint pénteken délelıtt lesz. Keressék a jövıben
is bátran Hivatalunkat, ahol a továbbiakban is igyekszünk a lakosság szolgálatára, segítségére
lenni.
A hivatal eszközeibıl 1db számítógépet, 1db nyomtatót, 1db monitort a hozzájuk tartozó
szoftverekkel, valamint 1 asztalt és széket kellett átadnunk az új járási hivatal számára. A
járási hivataltól heti egy alkalommal ügysegéd érkezik falunkba, aki 2 órás fogadó idıben
segítséget nyújt a járáshoz tartozó ügyekben. (Az ügysegéd helyben ügyet nem intéz, csak
segítséget nyújt). Az Önkormányzatunk a kért eszközök átadása mellett kötelezettséget vállalt
az ügysegéd munkafeltételeinek biztosítására is. (iroda, telefon, internet…)

Változás van az oktatási intézmények mőködtetésében is. Az, hogy ezek a változások
mennyiben érintenek bennünket, még nem pontosan láthatóak. Nagy a bizonytalanság az
önkormányzat mőködési forrásait illetıen is.
Az már látható, hogy a település önállósága, önálló gazdálkodása megmarad. Az összevont
hivatal azonban nem tudja majd a feladatait olyan szinten ellátni, ahogyan azt a körjegyzıség
idején megtette. Mivel az önkormányzat támogatása és a bevételei is csökkennek, kérdés,
hogy mire megyünk ezzel az önállósággal.
Jelenleg ennyit tudunk. „A puding próbája az evés” mondják, a tapasztalatok majd a mőködés
közben születnek.
A beszámolómban igyekeztem az elmúlt év legfontosabb történéseit összefoglalni.
Reményeim szerint nem maradt ki semmi, a falu számára jelentıs esemény sem és a leírtakat
sikerült, mindenki számára érthetıen megfogalmazni.
Röjtökmuzsaj, 2012. december 17.
Kiss József
polgármester

