
Tájékoztatás!

Tisztelt Benk település lakói!

Mint arról már értesülhettek, 2022. szeptember 1-től, mint Benk település megbízott polgármestere 
látom el az önkormányzatunkra vonatkozó feladatokat.

Attól függetlenül, hogy 2022. augusztus 31. napjával megszűnt önkormányzatunknál Mészáros 
Lajos úr jogviszonya, nem állhatott le az önkormányzati munka. A képviselő-testület, nem oszlatta 
fel magát. A képviselők döntése, hogy a település lakói felé tett ígéretüket betartva, helyt kívánnak 
állni, becsülettel és tisztességgel tenni településünkért, az itt élő közösségért.

Rendkívül fontos, hogy a kialakult helyzet ellenére önkormányzatunk továbbra is felelősséggel 
végzi munkáját. Ennek megfelelően a kötelezően ellátásra kerülő feladatokon kívül, minden egyéb 
feladatellátásra is fontos odafigyelni.

Mint Benk település alpolgármestere, jelen esetben megbízott polgármestere, fontosnak 
tartom a lakosság tényszerű tájékoztatását.

Benk település pénzügyi helyzetére mindenképp rendkívül rossz hatással vannak a Magyar 
Államkincstár által kivetett szankciók. A „Településkép, közösségi tér fejlesztése” című felújítási 
munkálatokra vonatkozóan, (régi önkormányzati hivatal épülete) a beérkezett dokumentumok 
alapján önkormányzatunk köteles az Államkincstár felé megfizetni 1 928 941, az-az egymillió-
kilencszázhuszonnyolcezer-kilencszáznegyvenegy forintot.

Valamint, a Magyar Államkincstár kivetett szankciójának következménye, hogy a „Településkép, 
közösségi tér fejlesztése” című pályázatra vonatkozóan (régi önkormányzati hivatal épülete)         
           2 060 912, az-az kettőmillió-hatvanezer-kilencszáztizenkét forint visszafizetés terheli 
önkormányzatunkat. Összesen 3 989 853, azaz hárommillió-kilencszáznyolcvankilencezer-
nyolcszázötvenhárom forint, amely egy éven át, hozzávetőlegesen havi 330 000, azaz 
háromszázharmincezer forint megfizetését jelenti.

Sajnálatos, de az alapból rossz pénzügyi helyzetünket további negatív tételek rontják. A 
későbbiekben ezen tételek is felsorolásra kerülnek majd.

A képviselő-testület azon fog dolgozni, hogy a fent említett összegek visszafizetési kötelezettségére 
vonatkozóan, a felelős tényleges beazonosítása megtörténjen.

A menekültek ellátására, az Önkormányzatnak járó 3 197 592, azaz a hárommillió-
százkilencvenhétezer-ötszázkilencvenkét forintból összesen 
2 293 592, azaz kétmillió-kétszázkilencvenháromezer-ötszázkilencvenkettő forintot fizetett meg
a Katasztrófavédelem. Tehát további 904 000, azaz kilencszáznégyezer forint kifizetési 
kötelezettsége van az Önkormányzat felé. Ezen összeget a befogadó hely, tehát a régi iskola 
épületének a rendbetételére szükséges fordítani. Szükséges többek között a belső tér 
fertőtlenítése, festése, illetve az elromlott, elhasználódott eszközök cseréje.
A volt iskola épülete, mint menekülteket befogadó hely 2022. október 1-vel megszűnt.       

A 2022. augusztus 1-jén életbe lépett, a rezsitámogatás változásáról szóló rendelet következében 
több olyan döntést hoztam, amely nem igényel azonnali, nagyobb beruházást, viszont 
energiamegtakarítást eredményeznek. Ezen döntések érintették a régi iskola, közösségi ház, 
valamint a hivatal épületének energiafelhasználását is. 



Ezen felül, az MVM felé benyújtásra került a „Végső menedékes jogintézmény” keretében történő 
villamos- energia és földgázellátás kedvezményes igénybevételére szóló igény, amely segítségével 
tovább csökkenthetjük az Önkormányzat rezsikiadásait. 

Az eredményes, rezsit érintő megtakarításokat figyelembe véve, javaslatomra határozat született az 
önkormányzati gépkocsi használatára vonatkozóan is. Ezen kívül javaslatot tettem a képviselő-
testület felé az önkormányzati épületek lakossági használatára vonatkozóan. Ezen javaslatokat a 
testület egyhangúlag elfogadta.

Ezen határozatok részletei a későbbiekben elérhetőek lesznek Benk Község weboldalán.

A soron következő képviselő-testületi üléseken további, a lakosság életét segítő határozati 
javaslatokat kívánok tenni, amiben kérem képviselő-társaim támogatását. A fent említett javaslatok 
elfogadását illetően pedig köszönöm támogatásukat.

Az Önkormányzat feladatainak ellátására vonatkozóan, a jövőben is tényszerű és átlátható 
tájékoztatást kívánok a lakosság felé nyújtani.

Békét, békességet és jó egészséget kívánok mindannyiuk számára!

Benk, 2022-11-07

Halász Bertalan Zoltán
alpolgármester


