Beszámoló
a Bánkúti Részönkormányzat munkájáról
a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésének
3. számú napirendi pontjához
2006-ban a Képviselő-testület döntött arról, hogy a megyében másodikként
részönkormányzatot hoz létre. E határozat értelmében 2006. december 8-án megtörtént az
előzetes választás után a Bánkúti Részönkormányzat alakuló ülése.
Az első ülés napirendjén szerepelt a részönkormányzat elnökének megválasztása, mely a
képviselő-testület tagja kell hogy legyen, valamint a részönkormányzat ügyrendjének
kialakítása és elfogadása.
A részönkormányzat feladatát és hatáskörét – a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV,
tv és annak alapján a képviselő-testület határozza meg.
A képviselő-testület által megalapított jogok alapján:
- Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott összeghatárig a településrész egyes
feladatainak ellátásáról.
- Egyetértési jogot gyakorol
- a közszolgálati célból a településrészen létrehozandó intézmény, vállalat vagy más
szervezet alapítása és vezetőjének kinevezésekkor
- a településrészt érintő utcák, terek elnevezése, emlékmű állítása tárgyában hozandó
testületi döntéseknél
- a településrészt érintő településfejlesztés és településrendezés ügyeinek tárgyalása
előtt
- Véleményt nyilvánít minden olyan képviselő-testület elé kerülő előterjesztés tárgyában,
amely a településrészre hatással van, így különösen:
- Az épített és természeti környezet védelme
- A településrészt érintő önkormányzati rendelete ügyeinek tárgyalása előtt
- Vízelvezetés, vízrendezés és csatornázás
- Temetőfenntartás
- Településrészi köztisztaság
- Energiaszolgáltatás, közvilágítás
- Helyi tűzvédelem, közrend, közbiztonság
- Óvodai nevelés, általános iskolai oktatás és nevelés, az egészségügyi és szociális
ellátások
- Közművelődés
- Kisebbségi jogok érvényesítése
- Helyi sportügyek.
A részönkormányzat elkészítette ügyrendjét, mely alapján működik.
A részönkormányzat működése terén meghatároztuk az ülések helyét, idejét. Üléseinket a
Képviselő-testület ülését megelőzően pénteken 17.00-kor tartjuk. Az üléseinkről és annak
napirendjéről hirdetőtáblán tájékoztatjuk a településrész lakosságát. Az üléseink nyíltak, bárki
látogathatja. A lakosság részvétele az üléseken változó a napirendi pontoknak megfelelően.
Minden év elején a Képviselő-testület munkatervére építve elkészítjük saját munkatervünket,
melyet megvitatunk és elfogadunk.

A Részönkormányzat
- Javaslatot tesz a Képviselő-testület munkatervének összeállítása, más
önkormányzattal való együttműködésről.
- Kezdeményezi önkormányzati rendelet megalkotását
- Bánkút településrészt érintő kérdésekben közmeghallgatást és lakossági fórumot tart
- Dönt mindazokban az ügyekben, melyet a Képviselő-testület a hatáskörébe utal.
Az elmúlt négy év során nagyon sok üggyel foglalkoztunk azon túlmenően, hogy
megtárgyaltuk a Képviselő-testület elé kerülő legtöbb napirendi pontokat.
Több olyan kérdéssel foglalkoztunk, amely a településrészt érinti.
- Dózsa utcai lakók indítványa
- Vasút melletti világítás
- Járdaépítés
- Sportpálya tulajdonjoga
- Vasút melletti területek gondozatlansága
- Ivóvízzel kapcsolatos problémák
- Elektromos hálózaton lévő feszültségingadozásról
- Baross sír körüli fák állapotáról
- Vasútállomás iskola melletti közterület parkosításáról
- Közkút áthelyezésről
- Posta bezárásáról
- Közmunkások munkavégzéséről.
A fenti felsorolásból is látszik, hogy ezek a kérdések foglalkoztatják a lakosságot és a mai
napig is aktuálisak. Ha csak párat ragadunk ki a felsorolásból mutatja, hogy a mai napig is
problémát jelentenek.
A Dózsa utca lakóinak indítványa a kövesút létesítésére vonatkozóan megvalósult az ott lakók
áldozatkész szervező munkájának köszönhetően. Sajnos az örömbe egy kis üröm is
keveredett, mert a mai napig sem rendeződött megnyugtatóan az út kijavítása.
A vasút melletti világítás a mai napig megoldatlan, mivel a DÉMÁSZ nagyon drágán
valósította volna meg.
Járdaépítés területén úgy érzem, hogy előreléptünk, mivel a Baross utcában megvalósult. A
Dózsa utcában hamarosan elkezdődnek a munkák, a Petőfi út és vasút között öntött betonjárda
épül, a felszabaduló járdalapok az utca másik részére lesz lerakva, így az is szélesebb lesz.
Ezen a területen az elkövetkezendő időben sok tennivaló van még, folyamatosan kell a
javításokat, felújításokat végezni.
A sportpálya tulajdonjoga lerendeződött a tulajdonunkba került. Feladat lesz a célszerű
hasznosítás a kimérést követően.
Az ivóvízzel kapcsolatos problémák megoldatlanok a jelenlegi helyzetben.
Az elmúlt év folyamán több esetben a Polgármester úrral és az Ivóvízellátó ügyvezetőjével
lakossági fórumon vettünk részt.
A vasútállomásnál kialakított park sajnos nem úgy sikerült ahogy szerettük volna, mivel az
elültetett fák egy része kiszáradt a locsolás elmaradása miatt. Egy kerti csap kiépítése június
hónapban megvalósult, így az elkövetkezendő időben ez a probléma is megoldódik.
A közterületek állapota nem a legjobb, ezért vásároltunk egy kaszálógépet. Javaslom, hogy a
gépet üzemeltetésre adjuk át a Kft. részére, így nem kell várni arra, hogy Medgyesegyházáról
kijöjjenek levágni a füvet.
Sok problémát jelentett, hogy a Közösségi Házban nincs fűtés. Az üléseinket egy
gázkályhával fűtött helyiségben bevezettettük a gáz és egy konvektor lett leszerelve.

Ezzel megoldódott ez a probléma is, ha a bánkúti lakosok igénylik télen, hogy valami
összejövetelt tartsanak.
A fentiekből látszik, hogy az elmúlt időszak alatt tevékenykedett a részönkormányzat.
Igaz nem tudtunk minden felmerülő problémát megoldani, de igyekeztünk tudásunk legjavát
adni. Ezen időszak alatt valami változott Bánkúton, érdekli az embereket, hogy a
részönkormányzat mivel foglalkozik üléseink, ezt annak alapján mondom, hogy megtisztelik
jelenlétükkel üléseinket, ott elmondják véleményüket, javaslataikat.
A megválasztott testület sajnos csak a minimális határozatképességgel tudta végezni az utóbbi
időben munkáját, mivel 1 fő külföldön dolgozik, 1 fő pedig szülése miatt nem vesz részt
munkánkban.
Meg szeretnénk köszönni Liker János aljegyző úr segítségét a munkánkhoz. A megalakulás
óta folyamatosan segíti munkánkat.
Köszönjük a Képviselő-testület bizalmát, hogy a megyében másodikként lehetőséget adott
arra, hogy beleszóljunk a bennünket érintő kérdésekbe.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg és fogadja el.
Grósz Pál sk.
Részönkormányzat elnöke

