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Lakosság részéről: 18 fő. 

Molnár Endre  polgármester: köszönti  a  közmeghallgatáson  megjelenteket,  megállapítja,
hogy  a  testület  teljes  létszámban  jelen  van,  így  határozatképes.  Javasolja  a  napirend
elfogadását. 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5  igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2016. (XII.  01.)  HATÁROZATA

 A 2016. december 01-i közmeghallgatás napirendjéről 

Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2016.  december  01-i
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

1.) Beszámoló a képviselő-testület munkájáról 
2.) Tájékoztatás a környezet állapotáról 
3.) Közérdekű kérdések, javaslatok.
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1.) Beszámoló a képviselő-testület munkájáról 

Molnár Endre polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Szentbékkálla Önkormányzat
Képviselő-testülete az idei évben a közös hivatalhoz tartozó összesen 9 településsel négyszer
vett részt együttes ülésen, egy szűkebb körben, amikor csak Balatonhenye, Köveskál, Mind-
szentkálla és Szentbékkálla volt jelen, abból volt 1 ülés, saját testületi ülés 7 alkalommal volt,
ebből volt rendkívüli ülés 3 alkalommal, 60 db határozatot hoztak, illetve 9 rendeletet alkot-
tak. A testületi ülések során a kötelező feladatokkal foglalkozik a testület és a határozatokban
ezek eredménye megtalálható.

Kötelező feladathoz kapcsolódóan a közfoglalkoztatásról elmondja, hogy az idei évben a ko-
rábbiakhoz  képest  kisebb  létszámú  dolgozóval  tudták  megvalósítani  ez  folyamatosan  
évről-évre csökken. Az év első részében március elejétől május végéig egy fő állt rendelke-
zésre. Végül júniustól augusztus végéig 3 fő volt betervezve, de 2 személyt tudtak foglalkoz-
tatni. Szeptember, október folyamán szintén 2 fővel dolgozott az önkormányzat, most novem-
bertől egészen jövő év február végéig 3 fő áll rendelkezésre. Azon feladatok ellátása, ami kö-
telező önkormányzati feladat, többek között a közterületek rendben tartása, elsősorban belte-
rületi utakról, közterületekről van szó az annak a függvénye, hogy milyen ember, anyag lehe-
tősége van az önkormányzatnak. Ennek tükrében tudják a munkát elvégezni. Az év elején,
amikor csak egy fő állt rendelkezésre, akkor elég sok nehézsége volt az önkormányzatnak.
Akkor kértek és kaptak is segítséget társadalmi munka formájában. 
A másik terület, amelyben tevékenyen részt vesznek, az a szociális munka, itt azért elég szé-
pen végezte az önkormányzat a munkáját, a családgondozás és a szociális gondozás területén. 

Amit a  belső épületek és a különböző felújítások terén elvégeztek, azt csak címszavasan kí-
vánja ismertetni.  Az idei évben a közösségi ház felújítása – ahol most is tartózkodnak – befe-
jeződött. A könyvtár részt március végéig sikerült rendbe hozni, ez az épület ami korábban az
iskola épülete volt, már jó ideje közösségi házként szerepel. Kettős funkciót lát el: elsősorban
a könyvtárnak ad helyet, másrészt pedig, ahol régen, mint idősek otthona funkcionált egy ide-
ig ott szociális rész, ahol különböző közösséget érintő aktivitásokhoz adnak lehetőséget a he-
lyiségek. Klubszerű találkozásokra, illetve a közhasznú dolgozók is onnan indulnak munkába,
illetve oda térnek vissza. A szociális résszel áprilisban készültek el, aztán utolsó részként a
konyha is megújult belső konyha került kialakításra. A másik említésre  méltó eredmény, ami
a játszótér felújítása volt, hivatalosan a gyermeknapon adták át, május 29-én. Úgy gondolja,
hogy elég szépre sikerült. 

Korábbi programjaik, amit az idén zártak le, az a kőkeresztek felújítása, önkormányzat által
meghirdetett program volt, melyhez szükséges gyűjtést 2013. évben kezdték el nagy összefo-
gással. Mind a tíz kőkereszt felújítását tervbe vették és sikeresen be is fejezték az idei évben a
Fatér-keresztnek felújításával és átadásával. A nyári Káli vigasságok alkalmával lett ünnepé-
lyesen felszentelve. 

Kis település lévén sok rendezvényt tudnak megvalósítani, nagyrészt a betervezett rendezvé-
nyeket sikerült is lebonyolítani. Kiemelné ezek közül a farsangi batyus bált, ami még január-
ban volt, a Nőnap, ami szintén társadalmi összefogással valósult meg, majd ennek a válasza a
Férfinap, amit az Ifiasszonyok szerveznek meg, megszervezésre került a március 15-i megem-
lékezés, a Pünkösdi bortúra, ami idén 10. alkalommal volt. Nyári komoly zenei koncertek,
amely 11 alkalmat jelentett június végétől augusztus végéig, majd  augusztus 20. napja alkal-
mából ünnepség lebonyolítása, azt követően lomtalanítás. Szeptember 4-10. napja között egy
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elég népes svájci  gyermek csoport  volt  a  településen,  akiknek szakmai  gyakorlatot  kellett
szervezni,  melyet  szintén sikeresen megoldottak.  A szüreti  felvonulás  szeptember második
szombati napján került megrendezésre Mindszentkállával együtt. Az idei évben Szentbékkál-
lán végződött itt volt a vacsora, illetve a bál. Október 23. napjára elkészült egy emlékhely  az
1848-as emlékmű közelében. Most már túl vannak a nyugdíjas napon is november 26-án volt.
Ezeken a programokon kívül vannak olyan események, amelyek a könyvtár munkájával függ
össze, amelyek az úgynevezett KSZR programok, melyek többnyire gyermek programok. Ok-
tóber 5-én volt a márványpapír munkák készítése, majd volt egy színházi előadás,  a székely
asszony és az ördög címmel. Majd ezen a héten kerül sor a Mikulás rendezvényre, amely ke-
retében a KSZR támogatásával egy gyermekprogram is lesz. 

Pályázatokkal  kapcsolatosan  elmondja,  hogy  a  település  az  idei  évben  sikeres  volt.  
Az adósságkonszolidációból  kimaradt  települések  pályázhattak  állami  támogatásra,  melyre
kaptak közel 3 millió forintot és ezt ismét meg lehetett pályázni, melyet meg is kaptak, mely-
nek összegét majd a jövő évben költik el. 
Ezen kívül a koncertek szervezésére pályáztak a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely keretén
belül kaptak 700.000 Ft-ot, továbbá sikeres volt a tűzifa pályázat is a szociálisan rászorultak
részére kaptak egy jelentősebb keretet. 

2.) Tájékoztatás a környezet állapotáról 

Molnár Endre polgármester: a településen a prioritás a belterület rendben tartása, a külterü-
letek helyzete pedig az anyagi lehetőségektől, illetve emberi adottságoktól függnek. Ezúton is
kér mindenkit amennyiben lehet, mindenki a saját erejével és lehetőségével folytassa a társa-
dalmi munkát, ami már korábban is elhangzott, melyet ezúton is mindenkinek megköszön, el-
sősorban a Polgárőrség azon tagjaira gondol, akik mindig  nagyon derekasan kiveszik a részü-
ket a munkából,  továbbá az Ifiasszonyok munkája is nagyon dicséretes, akik mindig azzal
kezdik az évet, hogy szemétszüretet szerveznek. Sajnos a szemét újból keletkezik, főleg  a
nyári időszakban, melyet úgy próbálnak  megoldani, hogy a falu külső szélén a Kőtenger Pan-
zió felett kialakítottak egy hulladékgyűjtő pontot, amit majd a külterületen lévő ingatlantulaj-
donosok részére szeretnének biztosítani. Az ezzel kapcsolatos rendelet módosítást a közmeg-
hallgatás előtt megtartott ülésen fogadták el, mellyel a jövő évben szeretnék megoldani ezt a
kérdést. A gyűjtőhely kulcsos megoldással fog működni, melyről minden érintettet értesíte-
nek. 
A lomtalanítás évről-évre nagyobb,  egyre jobban problémás és vannak olyan lomok, amik
nem helyezhetők el, erre is próbálnak megoldást találni. 
Ismerteti a környezet állapotáról készült lakossági tájékoztatót. (mellékletként csatolva)

3.) Közérdekű kérdések, javaslatok 

Lakossági résztvevő: jönnek a településre az EON-tól, vagy attól, akit felbérelnek, akik vég-
zik a fák gallyazását. Olyan iszonyatos, csúnya munkát végeznek és annyira elrondítják a fá-
kat. Mindenkinek kötelezettsége bármit bejelenteni, náluk van egy körtefa, ami már második
éve nem terem, már lassan levél sincsen rajta csak egy egyenes csonk áll felfelé az égnek, me-
lyet ez a cég intézett el, mivel belógott a vezetékbe. Most ezzel mit csináljanak, ők mindenben
belerondíthatnak, a fák kihalnak, az egy dolog, hogy esztétikailag sem egy szép látvány!
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Molnár Endre polgármester: amennyiben a fa magántulajdonban van, akkor a tulajdonos-
nak feladata a fa visszavágása, ha ott vezeték megy el, tehát nem kell az EON-ra várni. 

Lakossági résztvevő: de ez a fa kint van a kerítésen kívül. 

Molnár Endre polgármester: akkor közterületen van és nem magántulajdon. Az idei évben
ez a cég megkereste és kifejezetten kérte tőlük, hogy csak annyira vágják vissza amennyire az
előírások engedik, de sajnos ő is látta az eredményét. Bizonyára ez egy elkeserítő helyzet, saj-
nos az önkormányzatnak sincsen erre kapacitása. Amennyiben a gallyazást elvégzi ez a cég,
akkor a mindenkori tulajdonosnak kell a gallyak elszállításáról gondoskodni. Előírás szerint
1-1,5 métert vághatnak le a vezetékek közelében, annál többet nem. Az önkormányzat épülete
előtt lévő nyírfa is ennek a szenvedő alanya. Nehéz megnyugtató választ találni, ezek sajnos
szívszorító dolgok, földkábel talán a megoldás. 

Lakossági résztvevő: a szüreti rendezvény teljes egészét átélte nagyon jónak találja, az étel is
nagyon finom volt.  Azon gondolkodott,  hogy miért  nem lehet egy minimális  belépő díjat,
vagy részvételi díjat kérni. Egy csomó idegen lejön Pestről, meg innen-onnan, aki a falut egy
kicsit anyagilag támogathatná. Kitűnő volt a rendezvény, ha csak az ételt nézik az is egy ko-
moly anyagi ráfordítás. Csodálkozott rajta, mivel a világon semmi nincsen ingyen. Javaslata
az, hogy legközelebb szerinte 500 Ft-ot mindenki kibír és a falunak jót tenni. 

Lakossági résztvevő: úgy kellene mint a bortúrán, mindenki megkapja a poharát és kifizeti,
az úgy rendben van. 

Molnár Endre polgármester: ez a fajta szemlélet egyre jobban kezd kibontakozni. Kétfajta
rendezvény létezik, van a bortúra, ami elsősorban nemcsak helybelieknek készül, hanem turis-
táknak, vendégeknek. Ezt a boros gazdák szervezik, ez egy privát rendezvény. Vannak kifeje-
zetten  az itt élő embereknek szóló rendezvény, illetve van ez a bizonyos vegyes, ilyen a szü-
reti  felvonulás.  Ezt nagyon nehéz különválasztani,  támogatói jegyet  lehetne talán a jövőre
nézve bevezetni, melyet nem lehet kötelezővé tenni. Az önkormányzatnak van erre egy bizo-
nyos kerete ezen célra, talán lehetne hangsúlyozottabban ezt a támogatói jegyet megnevezni
és akkor akinek ilyen a hozzáállása, akkor tesz valamit a kosárba. Így működik egyébként a
Káli  vigasságok rendezvényen   is  az ebéd.  A rendezvényekre  visszatérve  valóban vannak
olyanok, akik csak bulizni jönnek el. Túlsúlyba kerültek azok a rendezvények, amelyen sok a
kívülről érkező vendég ezt azért nem tudja az önkormányzat felvállalni, tehát a szüreti felvo-
nulás különösen ilyen  rendezvény.  Ilyen  volt  a Márton-nap is,  ami végül  elmaradt,  egyéb
okok miatt,  általában szőlőtermelő-borfeldolgozó vidékeken a borászok szervezik. Régebben
nagyobb számban részt vettek a helyi emberek és most már kezdenek kikopni az emberek. A
kívülről jött emberek úgy gondolják, hogy ha befizeti a 3.000 Ft-ot, akkor kap vacsorát, italt,
műsort és mindent. Sokszor jönnek jó gondolatokkal, de nemcsak gondolat kell, hanem az is
kell hozzá, hogy az illető mit vállal abból a feladatból. 

Lakossági résztvevő: szüreti rendezvény után többen beszéltek róla, hogy például Ábrahám-
hegyen is fizetni kell az ételért. 

Lakossági résztvevő: önkéntes alapon véleménye szerint működne. 

Lakossági résztvevő: sajnos ingyen van az étel és jön a falka, valaki csak azért jön, mert in-
gyen ebédet kap. 
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Molnár Endre polgármester: volt rá példa, hogy a helyi embernek nem  jutott az ebédből,
de az idegen csak az ételért jön be a rendezvényre. Amennyiben van erre javaslat, szívesen fo-
gadják. 

Lakossági résztvevő: véleménye szerint az jó ötlet, ahogyan a bortúra meg van oldva, min-
denki megveszi jelképesen azt a poharat és egyen-igyon, amennyit akar. 

Molnár Endre polgármester: a bortúra szerencsés megoldás. Németh Ottó képviselő, mint
borász és Molnár Károlyék is nagyon sokat dolgoznak ezen a rendezvényen és a vállukon vi-
szik a dolgokat. 

Lakossági résztvevő: külföldön is járt már borünnepen  és az ég világon semmit sem adtak
ingyen. 

Lakosság résztvevő:  egyre népszerűbbek ezek a rendezvények és iszonyatosan sokan jönnek
el. 

Molnár Endre  polgármester: az  önkormányzat  minden  támogatásnak  örül,  aki  nagyobb
pénztárcával rendelkezik és szívesen szponzorál egy-egy rendezvényt, azt az önkormányzat
nagy örömmel fogadja. Ne vegyék rossz néven, senkinek sem szeretne a pénztárcájában koto-
rászni. 

Sárvári Attila alpolgármester: fontos egy ilyen alkalommal,  hogy köszönetet  mondjanak
mindazoknak, akik kivették a részüket, akár a jelenlétükkel, akár a munkájukkal a település
társadalmi, közösségi életéből. Elsősorban szeretné megköszönni mindenki nevében a Polgár-
mester Úr munkáját, mert ő tudja, hogy ez az önként vállalt társadalmi megbízatás mennyi
időáldozattal és munkával  jár.  Elhangzott a keresztekről néhány szó, de azért szeretné ki-
hangsúlyozni, hogy  ez az egész történet, ez az értékmentő  munka ilyen sikeresen lezárult a
településen ez mindannyiuknak elég nagy büszkeség, hiszen jó néhány település küszködik
egyetlen egy szem keresztjének a megmentésével, ha éppen nincsen rá pénz, akkor belevesz-
nek a gyűjtögetés  tengerébe.  Azt gondolja,  hogy zömében közösségi  adakozásból  valósult
meg, még akkor is, ha külföldről is érkezett támogatás. Aztán nagyon fontos volt hozzá az a
rengeteg munka, amit az Endre, illetve a Folke, valamint Kati néni végzett. Attól működött
jól, hogy volt néhány ember, aki ennek az élére állt és koordinálta, ha leült, akkor mindig se-
gített rajta egyet tolni. Azt gondolja, hogy ez mindenki büszkesége, hogy az itt fellelhető ke-
resztek mindegyike  több évtizedre állja az idő viharát.  Külön szeretné megköszönni  ezt a
munkát. Meg kell köszönni a képviselő-testületnek, a közös hivatal dolgozóinak a munkáját,
illetve az önkormányzat dolgozóinak munkáját. Kiemelten szeretné megköszöni azoknak az
embereknek a közösségért végzett munkáját, akik mindenféle javadalmazás nélkül, önszán-
tukból az idejüket feláldozva teszik a dolgukat, jó pár ilyen ember van és gyakran találkoznak,
ha közösségi munkáról van szó. Ugyanígy a polgárőrség munkáját is szeretné megköszönni.
A közös dolgaik irányába ható figyelemre a jövőben még nagyobb szükség lesz, hiszen nem
tudni, hogy meddig lesz egy kis faluban önálló képviselő-testület,  lehet, hogy a következő
ciklusban jön egy olyan gondolat, mint a tanácsi rendszerben, hogy egy szem képviselője lesz
a falunak. Ott majd úgy tudja az érdekeit jól képviselni majd egy ilyen helyzetbe egy telepü-
lés, ha az emberek önszántukból összefognak. Tehát mindent az önkormányzat nem fog tudni
megoldani. Nagyon jó érzés, hogy egy-egy ilyen rendezvényre tényleg eljönnek a településről
az emberek és nagyon sokszor látni, hogy azok az emberek eljönnek, akik részt vesznek, ad-
nak és bizony azok is, akik kapnak is az önkormányzattól, az államtól, őket nagyon sokszor
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nem lehet látni. Amikor kell a dolog, akkor verik az asztalt, ez egy országos jelenség. Azt kéri
mindenkitől, hogy a környezetébe próbálja ambicionálni a családot, a fiatalokat, gyakran lehet
hallani, hogy a fiatalok nagyon le vannak terhelve, nem érnek rá, de azért akad egy kis sza-
badidő, amikor lehetne a közösségért dolgozni. Nagy gond a jövőképbe az, ha ez a generáció
kikopik, akkor mi lesz a településsel. Az ülésen el lehet üldögélni és dönteni, de nem attól mű-
ködik egy település, hanem attól a nagyon sok munkától, amit a testület, a helyi emberekkel
együtt közösen végez. Nagy szükség van arra a nagyon egészséges állampolgári szemléletre,
ami kell, hogy a jövőben kialakuljon. Nagyon hangsúlyos szerepe lesz azoknak az emberek-
nek, akik termelnek, akik gazdálkodnak, vállalkoznak, hiszen ők különösen meghatározó sze-
replői egy ilyen közösségnek és azt kéri a boros gazdáktól, hogy egy kicsit jól esik ennek a fa-
lunak az a fajta tudás, szaktekintély lecsapódik a közösségbe is. Biztos, hogy ez működik a jö-
vőben, reméli, hogy így lesz. Mindenkitől azt kéri, hogy ambicionálják az embereket a kör-
nyezetükbe, mert igen is el kell jönni, mert itt élnek és így próbálják  megbecsülni ezt a he-
lyet.  Természetesen hibák nélkül nem működnek a dolgok, de a jövő ez és kér mindenkit,
hogy próbáljon így gondolkodni. Arra még büszkék lehetnek, hogy még így is viszonylag
szép számban ezen a közmeghallgatáson megjelentek. Ez azért azt mutatja, hogy egészsége-
sen működik a rendszer. Még egyszer köszöni azoknak a helyi polgároknak, akik ha esik, ha
fúj, jönnek és teszik a dolgukat és kéri, hogy ezt a jövőben még jobban tegyék. Nyugodtan el
lehet  beszélgetni  azokkal  akik úgy gondolják,  hogy az önkormányzaté  minden,  az önkor-
mányzaté a felelősség mindenben, pedig ez nem így van. Az önkormányzat a feladatát önként
vállalt testület, aki jogilag próbál a településen gazdálkodni. Ez az épület is itt mindenkié, te-
hát ilyen szemlélettel kellene gondolkodni. Köszöni a figyelmet.

Molnár Endre polgármester: elmondja, hogy azért tudtak az idei évben is működni, mert ha
kellett,  jöttek az emberek. Általában ugyanazon személyek jönnek dolgozni, de ugyanez a
helyzet a rendezvényeken is, amikor például főzni kell. Viszont vannak olyan emberek, akik
egyik körbe sem tartoznak, hanem csinálják teszik a dolgukat, hozzák a rendezvényre a saját
készítésű süteményt, vagy összegyűjtik a falevelet, levágják a gallyakat, tehát öntevékenyen
teszik a dolgukat. Teljesen egyet tud érteni az öntevékenység hangsúlyozásával és köszöni an-
nak, aki eljön és eljött és büszkék lehetnek arra, hogy ez Szentbékkállán él és mozog.  

Lakossági résztvevő: először is szeretné megköszönni, hogy amikor a svájci gyerekek a köz-
ségben voltak, illetve gyakorlati helyekre mentek, hogy rengeteg segítséget kaptak, mint gya-
korlati helyet biztosító. Elsősorban Folke-től, aki két napig is nagyon szorgalmasan szüretelt a
gyerekekkel, egyébként egy nagyon fantasztikus csapat volt. 

Molnár Endre polgármester: ő köszöni, hogy voltak, akik ezt bevállalták. 

Lakossági résztvevő: nagyon ügyesek voltak a gyerekek. A kérdés, ami egy kicsit kellemet-
len, az a Kőtenger melletti út helyzete, ami le lett zárva. Kérdése az, hogy azzal az üggyel ho-
gyan állnak a hivatalos szervek. Azt az utat talán az erdészet használja és illetve egy páran,
akik fel szeretnének jutni a pincékhez. A helyébe lett készítve egy pótlólagos út, ami azonban
az esős és téli időszakban teljesen használhatatlan. Elsősorban az az érdekük, hogy az eredeti
út állapota vissza tudjon állni. 

Molnár Endre polgármester: szívesen átadja a szót az Aljegyző Asszonynak, mivel ő vala-
mennyire ismeri ezt a történetet. Nyilván ez több embert érint, az az ügy, ami akkor elkezdő-
dött azt már elmondta, hogy hova jutott. Végeredményben azt az utat nem zárhatja le, az út a
Magyar Állam tulajdona és a Nemzeti Park kezelésében van. A Nemzeti Park ugyan megke-
reste az önkormányzatot, hogy esetleg elfogadná-e, amit az útlezáró akart, hogy cserébe azt a
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másik utat, amit csinál. Az önkormányzat azt nem fogadja el, a testületnek az volt a vélemé-
nye erről, hogy egyrészt minőségileg az az út nem hasonlítható össze, azon kívül van egy
olyan vonatkozása is, hogy az önkormányzatnak van egy érvényes rendezési terve, amiben az
útként szerepel. Az, hogy az magánkézbe kerüljön, egyszerűen rendezési tervet kellene módo-
sítani. Ez nem olyan egyszerű és olcsó dolog, ez egy drága, költséges eljárás. Nem látja az ön-
kormányzat,  hogy mi lenne abból a haszna. Ráadásul akik használják az utat,  azok inkább
rosszul  járnának. Azoknak az embereknek, akiket ez érint össze kellene fogni és a hivatalhoz
fordulni birtokvédelemért. Most akkor átadja a szót Aljegyző Asszonynak. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: ezzel a konkrét üggyel nincsen teljesen tisztában, de tudja nagyjá-
ból, hogy miről van szó. Csak általánosságban szeretné elmondani, hogy ez egy birtokvédelmi
eljárás, egy hatósági ügy. A hatósági ügynek szigorú  eljárási szabályai vannak és adatvédelem
tartozik hozzá. Meg van az, hogy ki minősül ebben az eljárásban ügyfélnek, ki az, aki ebben
az ügyben, mint ügyfél hivatalosan tájékoztatható, illetve betekintést kaphat az ügybe. Ez egy
közérdek is, ha általánosságban beszélnek egy út lezárásáról. Ezzel az üggyel kapcsolatban
annyit tud elmondani, hogy ha ez egy lezárt ügy, akkor ennek nyilván volt egy kezdeménye-
zője, aki ezt elindította, nyilván született egy határozat, ami azt jelenti, hogy az a személy jo-
gosult azt a végrehajtást kérni, aki ebben kedvezményezett. Tehát, ha a határozatban le van ír-
va, hogy ezt az utat ki kell nyitni, szabaddá kell tenni, akkor az az ügyfél, aki ezt a birtokvé-
delmet elindította, neki joga, illetve kötelezettsége van arra, hogy jelezze a hivatal felé, hogy
ha ez a végrehajtás nem történt meg. Akkor nyilván a hivatalnak hatóságilag tovább kell lép-
nie. Tehát a kezdeményezőnek kell a hivatal felé jelezni, hogy az a fél nem tesz eleget a hatá-
rozatban foglalt követelményeknek. 

Sárvári Attila alpolgármester: annyi javaslata lenne, hogy ilyenkor nagyon hatékony ha van
egyfajta társadalmi összefogás az érintettek részéről, akkor ez fizikálisan nem tud megtörtén-
ni, mert nincsen idő rá, hogy kialakuljon egy olyan állapot. Egyszerűen leszedik a kerítést és
ezt nem teheti meg senki, hogy egy utat lezár, ami egy közút, ami a köz javát szolgálja, azon
mindenki közlekedik. Ha akkor már egy kellő társadalmi összefogás alakul ki, akkor ez az ál-
lapot nem következik be. Vannak  olyan emberek, akiknek a bátorsága, gátlástalansága olyan
szintű, hogy ha érzik, hogy nincsen nyomás, akármit is megtehetnek. 

Lakossági résztvevő: pont ez a gátlástalanság, ami a problémát szülte. 

Sárvári Attila alpolgármester: ezt fel kell vállalni, volt már hasonló eset, ahol a sorompót
leakasztották és másnap használták az utat. 

Tóthné Titz Éva aljegyző: kapcsolódva az Alpolgármester Úr által elmondottakhoz, amikor
már a hivatalhoz kerül egy ügy és hatósági ügy lesz belőle, az a legrosszabb. Ha már oda ke-
rül, akkor jobb, ha annak a szabályait betartja mindenki. Ha már ez elindult egy hatósági vo-
nalon, akkor tartsák be annak a szabályait. Amit az Alpolgármester Úr mond az a hatósági ügy
elindulása előtt a hivatal is azt javasolja, hogy bármilyen ügy elindítását megelőzően a leg-
jobb az, ha meg lehet beszélni és valamilyen egyezség jön létre az ellenérdekű felek között. 

Sárvári Attila alpolgármester: neki kellene bizonyítania, hogy ő azt jogszerűen zárta le, de
itt nem erről van szó. Hasonló ügy már történt, de ott meg volt a kellő összefogás. 

Molnár Endre polgármester: amennyiben nincsen több kérdés, megköszöni a megjelenést
és a részvételt. Közelednek az ünnepek, ezért ezúton is hív mindenkit a rendezvényekre, amik
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még hátra vannak, ilyenek a Mikulás, a falu karácsony, az óév búcsúztató, és úgy néz ki, hogy
lesz szilveszter is. A közmeghallgatást 19:20 órakor bezárja. 

K.m.f.

Molnár Endre Dr. Szabó Tímea
polgármester jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Tóthné Titz Éva
aljegyző
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