
SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.szám: 784-14/2017/K. 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentbékkálla  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2017.  december  1.
napján 16:00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 

Az ülés helye:  Könyvtár Szentbékkálla.

Jelen vannak:

Molnár Endre  polgármester
Sárvári Attila alpolgármester
Bőczi Ernő képviselő 
Németh Ottó képviselő
Sárvári Tamás  képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető
Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

Lakosság részéről: 14 fő. 

Molnár Endre polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület teljes
létszámban jelen van, így határozatképes. Tekintettel arra, hogy a tervező cég jelezte késését
ezért javasolja a meghívóban szereplő első  kettő napirend felcserélését. 

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

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

95/2017. (XII. 01.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. december 01-i 
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
2.) Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a településképi rendelet véleményezése  
3.) Tájékoztatás a környezet állapotáról 
4.) Közérdekű kérdések, javaslatok
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1.) Beszámoló a képviselő-testület munkájáról

Molnár Endre polgármester: az idei évben 4 volt rendes, soros ülés és 7 rendkívüli ülés,
együttes ülés a 8 további településsel 4 volt, lakossági fórum 1 volt, óvoda társulás ülési 3 volt
és szennyvíz társulási ülés szintén 3 volt.  82 határozatot hozott  a testület  és 13 rendeletet
alkotta.  Mindegyik  ülést  meg  tudták  tartani,  mivel  megfelelő  létszámú  képviselő  mindig
rendelkezésre  állt.  Kötelező  feladatokhoz  kapcsolódóan  elmondja,  hogy  ide  tartozik  a
közfoglalkoztatási  program, amelyben pillanatnyilag jó helyzetben vannak,  mert  van ilyen
dolgozó. A nyári időszakban a zöld terület karbantartások idején kevés volt az állomány, de
hála a település egy-egy csoportjának társadalmi akciókkal sikerült  a fűnyírást  megoldani.
Jelenleg a közhasznú dolgozói létszám 4 fő, február végéig. Kötelező önkormányzati feladat
még a szociális munka, szociális gondozás, melyet 6 fő vesz igénybe, az idén sajnos 3 fő
eltávozott.  Másik  feladata  az  önkormányzatnak  a  tulajdonában  lévő  épületek,  utak,  terek,
infrastruktúrájának   karbantartása,  fenntartása,  melyet  az  anyagi  lehetőségekhez  képest
igyekeznek fenntartani. Természetesen a belterületi utak, az épületek működése a villany, víz,
gáz folyamatosan megy. Ezzel kapcsolatosan egyre szigorúbb ellenőrzéseket és előírásokat
kapnak az önkormányzatok különösen a gázüzemi dolgokat illetően. Az idei évben kaptak egy
törvény által  előírt  feladatot,  melynek a neve: energetikai  intézkedési  terv készítése.  Ezen
program keretében hosszú távon kellett felmérni az önkormányzati épületeket. A másik nagy
falat a települési arculati kézikönyv és a hozzá kapcsolódó rendelet elkészítése, mely nagyon
sok  munkával  és  külső  erő  bevonásával  lehetséges  csak.  Az  épületek  vonatkozásában
elmondja, hogy a közösségi ház homlokzatának felújítása jelenleg is zajlik, ez részben azért is
lehetséges,  mert  pályázati  támogatásból  valósul  meg  az  adósságkonszolidációban  nem
részesült települések támogatás címen. A pályázatokkal összefüggésben meg kell említeni a
nyári komolyzenei koncerteket, melyekre egy 600 és egy 700 ezer forintos támogatást nyert
az önkormányzat. Tűzifa pályázaton is részt vett az önkormányzat, mely szintén eredményes
volt.  Valamint  a  „Virágos  Veszprém  megyéért”  pályázaton  is  részt  vettek,  ahol  kiváló
minősítést  kapott  a  település.  Az önkormányzat  elég meghatározó módon kiveszi  részét  a
közösségi programból, rendezvényekből, ezekről mindenki értesülhet az eseménynaptárból az
interneten keresztül, illetve a helyi hirdetményeken keresztül. Májusban voltak a testülettel
Svájcban Düntenben május 18. és 21. között testvértelepülésnél, ami már több mint 10 éves
múltra tekint vissza. Ez egy kötelező látogatás volt, mert a megegyezés szerint két évenként
találkozik  a  két  testület.  Vannak az  úgynevezett  KSZR programok,  melyben  részt  vesz  a
település,  ilyen  volt  például  a  szüreti  felvonulás  kapcsán  a  Tördemici  Néptáncegyüttes
fellépése, és nem olyan régen elég nagy sikerrel a Szó és Kép Színpad előadásában október
végén a „Gondűző borocska mellett” című  színházi előadás. Még kettő rendezvény lesz ebből
a körből, holnap lesz a „jó játék a papír” karácsonyi készülődés Nagy Anikó vezetésével a
kultúrházban,  illetve  december 9-én a  „A hópehely éneke”  címmel  szintén a  Szó és  Kép
Színpad lép fel. 

2.) Településképi Arculati Kézikönyv, valamint a településképi rendelet 
véleményezése  

Molnár Endre polgármester: köszönti az időközben megérkezett tervező cég képviselőit:
Bárdosi  Andreát  és  Bárdosi  Györgyöt.  Ez  a  második  lakossági  fórum  ezzel  a  települési
arculati kézikönyvvel kapcsolatosan, most a véleményezési résznél tartanak. 

Bárdosi Andrea tervező körbe ad két példány Települési Arculati Kézikönyvet a jelenlévők
között. 
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Molnár Endre polgármester:   az első fórumon egészségügyi okok miatt nem tudott részt
venni, de az erről készült jegyzőkönyv megtalálható a honlapon. Aki hiányzik, Hornyák Attila
főépítész, aki annak idején megnyitotta ezt az első fórumot, sajnos nem tudott a mai fórumra
eljönni,  de  ő  is  beletartozik  abba  a  külső  munkacsoportba,  akik  alkalmazva  vannak  az
önkormányzat által erre a feladatra. Át is adja a szót a tervezőknek és kéri a jelenlévőket, ha
van kérdés, észrevétel, tegyék meg. 

Bárdosi  György  tervező (Város  és  Ház Bt  képviseletében): köszönti  a  testületet  és  a
megjelenteket.  Aki  nem volt  jelenleg az első lakossági  fórumon,  annak elmondja,  hogy a
települési  arculati  kézikönyv  a  település  értékeit  bemutató  olyan  dokumentum,  mely  az
ingatlantulajdonosoknak, a leendő ingatlantulajdonosoknak, építkezőknek, felújítóknak próbál
egy olyan útmutatást adni, olyan ajánlást adni, amely a településképbe illeszkedő, jó példákon
keresztül bemutatja, hogy melyek azok az épületek, amelyek illeszkednek a településképbe,
illetve a képviselő-testület jóváhagyása esetén a helyi közösségek elvárásait  mutatja be az
újonnan  építkezők,  épületet  felújítók  felé.  Magának  az  arculati  kézikönyvének  van  egy
jogszabály által előírt tartalma, egy rövid település történet és magának a település múltjának
egy rövid  bemutatása.  Ezen kívül  az  épületek,  különböző épület  típusok bemutatása  és  a
településrészek  bemutatása.  Szentbékkállán  olyan sok településrész  nincsen,  van  maga  az
ófalu és vannak az újabb épületek. Ezen kívül, amit a legfontosabbnak érez, van egy építészeti
útmutató, vagy ajánlás, amely jó és rossz példákon keresztül az épületek telepítését, anyag,
szín használatot mutatja be. Ezen kívül egyes részleteket, ablaktípusokat, kémény típusokat,
kerítés típusokat mutat be.  Röviden ebből áll a települési arculati kézikönyv, ami egy ajánlás,
egy  ismertetés,  egy  figyelem  felhívás  és  tulajdonképpen  egy  kicsit  elvárás  is  a  leendő
építtetőktől. Ez alapján készül egy olyan településképi rendelet, amely viszont már kötelező
elemeket tartalmaz. 

Bárdosi Andrea tervező (Város és Ház Bt képviseletében): a kézikönyv alapján készül egy
rendelet, amelybe belekerülnek azok a településképi dolgok, amelyek most is meg vannak a
hatályos helyi építési szabályzatban, tehát most ketté válik a hatályos helyi építési szabályzat
és a hatályos szabályozási terv. Megmarad a helyi építési szabályzatban, hogy mit, hová és
mekkorát  lehet  építeni  és  az  hogy  milyet,  hogyan,  milyen  anyagokból,  színezéssel,
tetőformával  az  pedig  a  településképi  rendeletben.  Ezek  után,  ha  ezt  elfogadja  az
önkormányzat,  akkor  egy  építtetőnek  kettő  dokumentumot  kell  néznie,  sajnos  egy  kicsit
bonyolultabb lesz,  nem egyszerűsödik,  de  remélhetőleg  könnyen veszik  az  akadályokat  a
leendők építtetők és az építészek. Az arculati kézikönyv főleg a lakosságnak szól, azt lehet
nézegetni. Tehát aki felújítani, építkezni, újat építeni, bővíteni szeretne itt talál útmutatást,
hogy ezt hogyan teheti. Nyilván a polgármester úrnál is lesz egy ilyen példány. Lesznek a
rendeletben olyan véleményezési eljárások, amelyeket az építés-hatóság tud kezelni. Lesznek
olyan véleményezéi eljárások, -  ha lesz főépítész alkalmazva - hogy egyes épületeknél az
önkormányzat beleszólhat, hogy milyen legyen. Tehát a rendeletbe azok az előírások kerültek
be, amelyek most is érvényesek, semmi korlátozó dolog nem került bele, hanem ami most is
hatályos. Ehhez ugyanúgy hozzá lehet nyúlni, mint a helyi építési szabályzathoz, csak egy
kicsit  egyszerűbb  az  eljárása.  Ez  nagyon  új  dolog,  minden  önkormányzat  most  csinálja,
formálódnak  az  előírások,  lehet  ezt  majd  módosítani,  majd  jövőre  kell  a  felülvizsgálatot
elkezdeni.  A  lakosság  javaslatát,  észrevételeit  várják  akár  most,  akár  később  az
önkormányzathoz címezve. 

Molnár Endre polgármester: jól érti, hogy amit a helyi építési szabályzatban eddig előírt az
önkormányzat, annak bizonyos részei a helyi építési szabályzatból bekerülnek a rendeletbe,
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magyarán a helyi építési szabályzat és amennyiben abban változtatás van a rendeletben lévő
már nem érvényes? 

Bárdosi  Andrea tervező (Város  és  Ház Bt képviseletében):  a  törvény úgy szól,  hogy
amikor a rendelet elfogadásra kerül, akkor az már nem alkalmazható. 

Molnár Endre polgármester: tehát, ha a rendelet elfogadásra kerül, akkor a HÉSZ-ben lévő
vonatkozó részek érvényüket vesztik. 

Bárdosi György  tervező (Város és Ház Bt képviseletében): szó szerint azt mondja, hogy
nem  alkalmazható  és  természetesen  a  felülvizsgálat  során  ez  ki  is  kerül  a  helyi  építési
szabályzatból. Nem mondja, hogy kötelezően ki kell venni. 

Lakossági résztvevő:  kérdezi, hogy ez szinkronban van a helyi építési szabályzattal?

Bárdosi Andrea tervező (Város és Ház Bt képviseletében):  a színes kiadvány csak egy
ajánlás, a rendelet viszont szinkronban van. 

Molnár Endre polgármester: amit körbe adtak a tervezők az a TAK (településképi arculati
kézikönyv) és erre alapozva szükséges a településnek egy rendeletet hozni, amiben bizonyos
dolgokat  megfogalmazhat  és  átgondolhat.  Ebben  a  rendeletbe  például  az  épületek
megformálására, elhelyezésére egyéb előírásokra vonatkozik ebbe ez belekerül és a HÉSZ-ből
kikerül,  ide  pedig  belekerül,  de  közben átment  egy kis  változtatáson,  vagy kiegészítésen.
Minden esetre a vonatkozó részek a HÉSZ-ben már nem lesznek érvényesek, amikor ez a
rendelet jogerőssé válik. 

Bárdosi Andrea tervező (Város és Ház Bt képviseletében):  ugyanazt mentették át ide. 

Molnár  Endre  polgármester: minden  település  kötelezve  van  Magyarországon,  hogy  a
következő év végére felül kell vizsgálni a HÉSZ-t is. 

Bárdosi  Andrea tervező (Város és  Ház Bt képviseletében):  új  helyi  építési  szabályzat
készül. 

Lakossági résztvevő: ezzel lesz az önkormányzatnak automatikusan felügyeleti joga. 

Molnár Endre polgármester: beleszólási joga lesz az engedélyezett épületeknél. 

Lakossági résztvevő: tehát  mindenbe lesz beleszólási joga? 

Molnár  Endre  polgármester:   több  vonala  van  ennek.  A rendelet  leírja,  hogy  milyen
esetekben. Gyakorlatilag, amit ófalunak nevez az arculati kézikönyv, az gyakorlatilag az újsor
kivételével (Dózsa György út) a többi falurészt nevezik a tervezők annak. Az egész ófalu egy
egység, helyi védett területnek van nyilvánítva. Gyakorlatilag minden építési tevékenységbe
beleszólhat  az  önkormányzat,  ha  bejelentés  érkezik.  A  hétköznapok  szintjén  érdemes
egyeztetni az önkormányzattal. 

Bárdosi Andrea tervező (Város és Ház Bt képviseletében):   ez a szakmai konzultáció. 
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Molnár Endre polgármester:  ha például nem engedélyköteles, csak bejelentés köteles, vagy
csak például a tető héjazatát akarja megváltoztatni, de valami extrém ötlet jut eszébe, például
kék színű fém burkolatot akar rátenni és ha megnézi az arculati kézikönyvet és az nem ad erre
módot, akkor érdemes ezt leegyeztetni, mert előbb-utóbb valakinek fel fog tűnni és megkeresi
az önkormányzatot. 

Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy ez az új épület mennyire fér bele. 

Molnár Endre polgármester: ez a szabályozás az új épületekre vonatkozik, tehát a rendelet
hatálybalépésétől érvényes.  

Lakossági résztvevő: most mindenki azt épít, amit akar, az önkormányzat majd akkor köp
bele a levesbe, amikor már fent van a tető?

Bárdosi  Andrea  tervező  (Város  és  Ház  Bt  képviseletében):  ezért  van  a  szakmai
konzultáció, amennyiben nem jönnek szakmai konzultációra, akkor lehet bírságolni. Ez majd
később formálódik. Az egyszerű bejelentés esetében is szükséges a konzultáció, legalább is a
rendeletben javaslatként ez szerepel, az ófaluban mindenképpen. 

Bárdosi György tervező (Város és Ház Bt képviseletében):  mindenkiben az a hit él, hogy
300  m2-ig  nem kell  építési  engedélyt  kérni  lakóépületre,  az  igaz,  hogy  nem kell  építési
engedélyt kérni, de attól még, ami a helyi építési szabályzatban és a településképi rendeletben
benne van, azt be kell tartani. 

Bárdosi  Andrea tervező (Város  és  Ház Bt képviseletében): így tudomása lesz arról  az
önkormányzatnak, hogy mi épül és talán formálni is tud az épületen, remélhetőleg, ha a korai
stádiumba bejön az illető, aki építkezni szeretne. A helyi védett épületekre is vonatkozó része,
eddig a helyi építési szabályzatban volt benne, de védelemre javasolt épület nem olyan sok
van. 

Molnár Endre polgármester: van a helyi védett és az országos védett épület. Szentbékkállán
a belterületen jelen pillanatban ilyen épület 5-5 van. 

Lakossági  résztvevő:  egy  ilyen  kistelepülésnek,  mint  Szentbékkálla  nincsenek  kőolaj
előfordulásai, vagy gyógyvize, akkor egy jelentős és vagyoni értékű körülmény az arculata.
Aki Szentbékkállára eljön és megkérdezik, miért, nagyon hamar azt a választ kapják, hogy
mert tetszik. Tudják azt, ha van hatósági jogkör, egy rossz irányba menő építkezés leállítására,
visszabonttatására, az építtető foggal-körömmel fog ragaszkodni -   jogi és nem jogi érdekeket
is  megmozgatva  -   azért,  hogy  a  visszabontástól  megszabadulhasson.  Ezért  az  lenne  az
érdekük, ha nem is kerülne sor ilyen előforduláskor. Ausztriai szinten találkozott azzal, hogy
önkormányzati szinten előírják, hogy az építkezés megkezdése előtt a tervek bemutatásával
konzultációra meg kell jelenni az önkormányzatnál, tehát nem használják az engedélyeztetést,
mert  ott  már  jogszabályi  rendelkezések  vannak.  A  konzultáció  sokkal  jobb,
megfoghatatlanabb és  még költségfelhasználás  előtt  alkalmat  nyújt  annak megbeszélésére,
egyeztetésére, hogy másképpen talán jó lenne. 

Bárdosi György tervező (Város és Ház Bt képviseletében):  szó szerint ez mind benne lesz
a rendeletben. 
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Molnár Endre polgármester: belterületen kifejezetten kötelező a konzultáció, a bejelentéses
építkezéseknél is. 

Lakossági résztvevő: furcsa dolognak tartja, hogy nem mindegyik önkormányzatnál vannak
szakemberek,  miért  vették  el  a  hivataloktól  ezt  a  lehetőséget,  most  mindenki  fog  menni
konzultálni?

Bárdosi György tervező (Város és Ház Bt képviseletében):  ezért van szükség főépítészre,
egy kis falu esetében eseti megbízással alkalmaz egy főépítészt. 

Bárdosi Andrea tervező (Város és Ház Bt képviseletében): ettől függetlenül valamiért a
törvény szakmai konzultációnak hívja ezt, akkor is, ha nem építész a polgármester. 

Bárdosi  György  tervező  (Város  és  Ház  Bt  képviseletében):  az  is  benne  van  a
jogszabályban, hogy erről a konzultációról emlékeztető jegyzőkönyvet kell készíteni.

Lakossági résztvevő:  véleménye szerint a rendeletben szerepeljen, hogy a konzultációhoz
előzetes időpont  egyeztetés szükséges,  hogy az önkormányzatnak legyen ideje szakembert
foglalkoztatni. 

Bárdosi  Andrea tervező (Város  és  Ház Bt képviseletében):  a  központi  jogszabály erre
nyolc napot ír elő.

Molnár Endre polgármester:  ahhoz, hogy a település arculatát megőrizzék, természetesen
fontos a konzultáció. 

Lakossági résztvevő: csak a belterületről beszéltek, de ehhez a faluhoz tartozik szőlőhegy is. 

Molnár Endre polgármester: a külterületek is benne vannak. 

Lakossági résztvevő: a külterületen elég sok medence létesül. 

Molnár Endre polgármester: bejelentést kell tenni, hogy hol, mit látott. 

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető: ahogy a polgármester
úr is elmondta, a hivatal felé kell megtenni a bejelentést, konkrét adatokkal. 

Lakossági résztvevő: számára érdekes, hogy belterületen nagyon szigorú szabályok vannak,
külterületen viszont mindenki azt csinál, amit akar. 

Molnár  Endre  polgármester:  amennyiben  a  tárgyhoz  tartozó  észrevétel  nincsen,
megköszöni a tervezőknek a részvételt. 

Bárdosi György és Bárdosi Andrea elhagyja a helyiséget. 

3.) Tájékoztatás a környezet állapotáról 

Molnár Endre polgármester: ismerteti a környezeti állapotról készült tájékoztatót. 
(a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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4.) Közérdekű kérdések, javaslatok 

Molnár Endre polgármester:  a hulladékszállítással kapcsolatosan elmondja, hogy amióta
kialakításra  került  a  gyűjtőpont,  azóta  ez  a  problematika  jelentősen  javult.  Egyre  többen
jogkövető magatartást tanúsítanak és a lekerített részre viszik a hulladékot. 

Lakossági résztvevő: a lekerített terület, mi célt szolgál?

Molnár Endre polgármester: az a lekerített rész a külterületi ingatlantulajdonosok számára
lett kialakítva. Ehhez a lekerített részhez azok kapnak kulcsot, akik megkötik a szerződést a
szolgáltatóval. 

Lakossági résztvevő: ezek az ingatlantulajdonosok miért nem vesznek zsákot?

Molnár Endre polgármester: zsákot vásárolnak a szolgáltatótól. 

Lakossági résztvevő:  a 450 Ft-os zsák a többlet hulladék elhelyezésére szolgál, mely nem
mentesít a szerződés megkötésétől. 

Lakossági résztvevő: el kell menni a szolgáltatóhoz és kell kötni egy szerződést. A szerződés
kötés  önmagában  nem  díjköteles,  de  van  egy  éves  díj,  5-6.000  Ft.  Cserébe  kap  az
ingatlantulajdonos egy kulcsot ehhez a zárt tároló területhez. Ezen kívül pedig vásárolhat az
ember  olyan  zsákokat,  amiről  kiderül,  hogy  az  a  szolgáltató  zsákja.  Abba  beleteszi  a
hulladékot és vissza le a tárolóhoz, kinyitja, berakja a zsákot és bezárja. Tehát ennyiből áll a
használó  kötelezettsége.  Tulajdonképpen  ez  egy  működő  dolog,  soha  nem  telik  meg
zsákokkal, mert a szolgáltató időnként jön és elszállítja.

Lakossági  résztvevő:  kérdezi,  hogy  ma  látta,  hogy  az  önkormányzati  dolgozó  zsákban
gyűjtötte a falevelet, azzal mi lesz? 

Molnár Endre polgármester: azt az önkormányzat komposztálja, vagy a felesleget elégeti. 
Elmondja, hogy visszatérő probléma a külterületi utak helyzete, sokan keresik meg ez ügyben.
Nyilvánvalóan  a  pénzügyi  lehetőségekhez  mérten  tud  ebben  az  önkormányzat  lépni  és  a
külterületi utak állapotán javítani. Az is fontos kérdés, hogy ha valaki nehezményez egy ilyen
problémát, akkor az az út önkormányzati tulajdonban van-e. Viszonylag nagyon sok út van
Magyar Állam tulajdonban és nemzeti park kezelésében. 

Lakossági résztvevő: a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan elmondja, hogy nagyon sok 
esővíz az utcájukban folyik le és keskeny csövön keresztül folyik tovább. 

Lakossági  résztvevő:  közösen  megcsináltatták  az  árkot,  viszont  az  átvezető  a  cső  után
csináltak egy kis árkot, mely az idők folyamán eldugult, hordalékkal feltelt. A kérés az lenne,
hogy géppel  azt  tisztítsák ki,  ha lehet,  mert  kézi  erővel  nem lehet,  mivel  nagyon be van
gyomosodva. 

Molnár Endre polgármester: megnézik az Alpolgármester Úrral és megpróbálják az árkot 
újra használhatóvá tenni. 
Lakossági résztvevő: a Rákóczi utca 1. számban lakik, nem régóta lakik Szentbékkállán és
kifejezetten zavarja, hogy rengeteg a kóbor kutya., 
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Molnár  Endre  polgármester: felkéri  a  közös  hivatal  jelenlévő  képviselőjét,  hogy
tájékoztassa a jelenlévőket, hogy mi a teendő. 

Dr.  Takács  Katalin  aljegyzőt  helyettesítő  igazgatási  csoportvezető:  az  ebekkel
kapcsolatosan  több  féle  lehetőség  van.  Egyrészt  szabálysértésnek  minősül,  ha  felügyelet
nélkül  közterületen  hagyják  kóborolni,  ezeben  az  esetekben  a  Járási  Hivatal  jár  el,  mint
szabálysértési  hatóság,  de ebben az esetben nem árt  tudni,  hogy kié  a  kutya.  Csak akkor
tudnak eredményesen eljárni, ha tudják, kié a kutya. Másrészt állatvédelmi hatóságként eljár
egyrészt a közös hivatal, másrészt a járási hivatal, de bizonyítani kell, hogy kié kutya, hol
látták, tanúkkal, fényképpel ellátni, mert csak ez alapján lehet előbbre jutni. Ha érkezik egy
bejelentés, hogy éjszaka kint kóborol a kutya, ezzel igazán nem tud mit kezdeni a hivatal. 

Lakossági résztvevő: van sintér a faluban?

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető: gyepmesteri szerződése
nincsen az önkormányzatnak. 

Lakossági résztvevő: sajnos ezekben a kutyákban nincsen chip, nincsenek beoltva. Sajnos
jön az a szituáció, hogy megvárják történjen egy tragédia. 

Molnár Endre polgármester: sajnos a bejelentést nagyon kevesen vállalják fel, gyakorlatilag
száz emberből egy. A faluban legtöbb esetben lehet sejteni, hogy kinek a kutyája kóborol. 

Lakossági résztvevő: kérdezi, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit nem lehetne erre a célra
felhasználni? 

Molnár Endre  polgármester:  a  térfigyelő  kamerák  használata  elég  szigorú  előírásokhoz
kötött. Nagyon megalapozott esetekben a rendőrség jelenlétében lehet ezeket a felvételeket
megnézni. 

Lakossági  résztvevő:  Németországban  és  Ausztriában  azokat  a  kutyákat,  amelyek  póráz
nélkül szaladgálnak befogják és elviszik a menhelyre. 

Lakossági résztvevő: Svájcban, ha gazdátlan kutyát látnak az erdőben, jön a vadász és lelövi.

Lakossági résztvevő: egyik nap a héten volt rengeteg vadász és fácánokat lőttek ki. Nagyon
nagy mocskot hagytak maguk után, szemetet, töltényeket stb. Ez a vadászat teljesen világos
nappal zajlott, többször elindulnak napközben a kutyával sétálni a vadászok meg össze-vissza
lövöldöznek és senki nem szól, hogy ma ne vidd a kutyádat sétálni az erdőbe, mert fácán
kilövés van. Erre nem lehet felhívni az emberek figyelmét? 

Lakossági résztvevő:  mennek autók, biciklisek, gyalogosok Mindszentkálla felé az úton a
vadászok pedig  néhány méterre  lövöldöznek.  Már volt  olyan is,  hogy ugyanezen az  úton
megállt egy zöld autó és az úttól három méterre fel volt állítva a három lábú állvány és onnan
távcsöves puskával lőtte az őzet. Megkérdezte azt urat, hogy ez így meg van engedve, akik
közölte,  hogy igen,  mert  ők  vadászok.  Bement  Kővágóörsre az  önkormányzatra,  ahol  azt
mondták, hogy ez legális, ezt azért nem tudja elképzelni. 

Molnár Endre polgármester: ott, ahol mocskot hagytak azt nem lett volna rossz, ha fotóval 
dokumentálják és úgy beadni panaszként. 
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Lakossági  résztvevő: ezeken  az  utakon  rendszeresen  hátizsákos  turisták  közlekednek,  ez
nagyon veszélyes, hogy ott lövöldöznek. 

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető: ezekkel a dolgokkal a
műszakos  kolléga  foglalkozik,  hogy  esetleg  a  vadásztársaságnak  milyen  bejelentési
kötelezettsége van a hivatalhoz. Ezt mindenképpen egyeztetni fogja a kollégával. 

Lakossági résztvevő: azt nem tudja elképzelni, hogy ezt szabályosan művelik az úttól pár
méterre, éles lőszerrel lőnek. 

Molnár Endre polgármester:  a lakosság biztonsága érdekében ezt mindenképpen tisztázni
kell, konkrétabban nem tud rá válaszolni.  Kéri a hivatal képviselőjét, hogy ebben az ügyben
mindenképpen nyújtsanak segítséget. 

Lakossági résztvevő: a Pegazus megnövekedett forgalma miatt a Kossuth utcában a forgalom
is megnőtt. Kérdezi, hogy van-e valamilyen mód a sebesség korlátozására, tekintettel arra,
hogy a saját kapujában majdnem elütötték. Esetlegesen egy fekvőrendőrrel orvosolható lenne
a probléma. 

Molnár Endre polgármester: a sebességkorlátozást talán szerencsésebbnek gondolja, mint a
fekvőrendőrt. 

Lakossági résztvevő: a fekvőrendőr hatásos dolog, mert a házuk előtt is van és nem hiába lett
oda építve. 

Molnár Endre polgármester: át kell gondolni a testületnek. 

Lakossági  résztvevő:  miután  a  fő  utcán  nincsen  járda,  kialakítására  sincsen  lehetőség,
babakocsit is ott tologatnak. Egész egyszerűen meg kell oldani, mert ha történik egy baleset,
senki  nem  mondhatja,  hogy  nem  látták  előre,  hogy  ez  a  veszély  fenyeget.   Ennek  a
felelősségét nem lehet felvállalni. 

Lakossági résztvevő:  nagy szívfájdalma, hogy a Jókai utca, ahol lakik, áprilistól októberig
maga a pokol. Minden turista autóval megy a Kőtengerbe és a háza előtt ad gázt. Ezt nem
lehetne leszabályozni, hogy autóval oda ne menjenek. 

Molnár  Endre  polgármester: az  autó  közlekedést  teljesen  leállítani  nem  lehet,  de  a
fekvőrendőrök ezek szerint azért sokat jelentenek. 

Lakossági résztvevő: az utca elején a tábla el van halványodva és simán behajtanak, volt rá
példa, hogy nyáron behajtottak busszal és amíg a turistacsoport nem tért vissza a buszhoz,
addig járatta a sofőr a motort, hogy a buszban hűvös legyen. Kiment és közölte vele, ha nem
állítja le a motort, akkor rendőrt hív. 

Lakossági résztvevő:  egy ott parkoló buszossal közölte, hogy ha nem áll el onnan, akkor
felírja a rendszámát és feljelenti. Ez hatásos volt, mert elment 

Molnár Endre polgármester: a táblát megpróbálják láthatóvá tenni. 
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Lakossági résztvevő: azt javasolja, hogy menjenek át köz meg nem hallgatásba, mert angol
hosszú parlament kezd kialakulni. Ne hozzák már elő a tollfosztókat. 

Lakossági résztvevő: hol mondják el, ha nem itt. 

Molnár Endre polgármester:  ez most a panasz órája. Ezeken a közlekedési problémákon
megpróbálnak javítani, akár egy közlekedési szakembert is bevonva. 

Lakossági résztvevő:  általában rossz jelenség panaszkodni,  de fel  kell  vállalni,  konkrétan
meg kell nevezni, el kell menni az illetékes hatósághoz és tenni kell ellene valamit. Ezen a
téren  tapasztalata  is  van,  mert  van  egy  szomszédja,  akinek  az  állatállománya  nehezen
tekinthető  át,  pillanatnyilag  18  kutyája  van.  Miután  nagyon  szerelmes  kutyafalka,  ezért
nagyon nagy a  szaporulat  és  áttekinthetetlen.  Ezen kívül  vannak disznók,  tehenek,  lovak,
amelyek  szabadon  szaladgálnak.  Egyszer  úgy  gondolták,  hogy  ez  nincsen  rendben  és
megpróbáltak minden lehetséges fórumon fellépni ez ellen. 70 szentbékkállai család aláírt egy
felszólítást,  mentek  a  jegyzőségre.  Odáig  ment  a  dolog,  hogy  bekapcsolódott  egy  Fehér
Kereszt  nevű alapítvány kijöttek videofelvételt  csináltak,  közbe bekapcsolódott  a  Tapolcai
Rendőrség is mentek Attilával rendőrségi meghallgatásra, aztán Bíróságra. Nagy füstje volt a
dolognak és a világon semmi nem történt. Tehát tapasztalatból mondja, hogy az az út nem
járható. Nem vezet sehová. 

Lakossági  résztvevő:  kérdezi,  hogy  az  önkormányzatnak  van-e  az  állattartásról  szóló
rendelete. 

Dr.  Takács  Katalin  aljegyzőt  helyettesítő  igazgatási  csoportvezető: nincsen,  de  azért
nincsen,  mert  hatályon  kívül  kellett  helyezni,  de  voltak  korábban  ilyen  rendeletek.  
Az állatvédelmi törvény, ami magasabb szintű központilag szabályozza ezt. 

Lakossági résztvevő:   és az ebtartás szabályai?

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető:  az ebtartásra sincsen
helyi rendelet, azt is a magasabb szintű állatvédelmi jogszabályok szabályozzák. 

Lakossági résztvevő: az, hogy egy településen, egy háztartásban hány kutya és hány macska
legyen, az a település hatásköre nem?

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető: voltak korábban ilyen
rendeletek, de most már nem lehetnek, központi szabályozás van rá. 

Lakossági résztvevő: az oltás és a chip is jogszabályi kötelezettség. 

Lakossági résztvevő: akkor lehet szabálysértési eljárást indítani. 

Lakossági résztvevő: nem, mert akkor azt mondja, hogy ehhez a kutyához semmi köze. 

Lakossági  résztvevő: ha  egy  kutyáról  kiderül,  hogy  nincsen  oltva,  akkor  az  nem
szabálysértés?
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Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető: a hivatal tartja nyilván
a  chippel  ellátott  és  beoltott  kutyákat.  Nyilván  ebben  csak  azok  szerepelnek,  amelyek
ténylegesen oltva vannak. 

Lakossági résztvevő: ha valaki nem oltja be a kutyáját, akkor az szabálysértés és ez nem
tartozik a hivatalhoz? 

Dr.  Takács  Katalin  aljegyzőt  helyettesítő  igazgatási  csoportvezető:  ez  a  része  az
állatorvoshoz tartozik. 

Lakossági résztvevő: a hatósági állatorvos nem jogosult eljárni szabálysértési ügyben. 

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető:  a szabálysértés a Járási
Hivatalhoz tartozik, ebben nem a jegyző jár el és kóbor kutyák ügyében sem. 

Lakossági  résztvevő:  egy  kis  faluban  az  is  megoldás  lenne,  hogy  ha  az  önkormányzat
hozzájárulna valamennyivel az ivartalanítási költségekhez, mert az emberek ragaszkodnak az
állataikhoz, de az ivartalanításra nincsen pénzük. Szervezetten meg lehetne ezt oldani. 

Molnár Endre polgármester: nem tudja elképzelni, hogy ez elég hatékony lenne, bár erre
nem hiszi, hogy lenne tartalék. Redukálni lehetne, de nincsen meggyőződve, hogy ez a jó
megoldás. 

Lakossági résztvevő:  az állatvédelmi törvény nem teszi azt lehetővé, hogy leszabályozzák,
hogy egy háztartásban mennyi kutya és macska lehet. 

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető:  azokat a rendeleteket,
amelyekben ez szabályozva volt, azt mind hatályon kívül kellett helyezni. Utána fog nézni, de
helyi rendeletben biztosan nem lehet szabályozni. 

Molnár Endre polgármester: kéri  a hivatal  képviselőjét,  hogy ennek nézzenek utána,  ha
valamilyen jogkört kaphatna erre az önkormányzat, akkor az nagyon jó volna. 

Lakossági résztvevő: egyszer kell példát statuálni és akkor már nem lesz probléma. 

Lakossági résztvevő: léphet olyat az önkormányzat,  hogy öt kutya felett megadóztatja az
illetőt?

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető: ebadóra van lehetőség,
az adóztatás jelenleg hatályos szabályait nem tudja, de természetesen utána néz. Amennyiben
van rá lehetőség, hogy szabályozzák, akkor abban a testület biztosan partner lesz. 

Lakossági résztvevő: ha elviszi a gyepmester, akkor sincsen biztosíték arra, hogy nem hoz
másik kutyát újra. 

Sárvári Tamás képviselő: kérdezi, hogy kell-e telephellyel rendelkezni, egy 40 fős állattartó
telepnek. 

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető: biztos, hogy kell. 
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Molnár Endre  polgármester: tudomásul  kell  venni,  hogy egyetlen  járható  út  van,  hogy
ezekkel  a  problémákkal  a  hivatalt  kell  megkeresni,  legrosszabb  esetbe  egy  ügyvédet
bekapcsolni.  A törvényeknek  megfelelően  lehet  csak  eljárni,  önbíráskodást  senkinek  sem
javasol, azt nem tartja elfogadhatónak. 

Lakossági  résztvevő:  nem akarja  a  hivatal  munkáját  szaporítani,  de  minden  beadványra
válaszolni kell. Ha írnak a hivatalba egy panaszt, akkor arra reagálni kell, vagy azt, hogy nem
az ő dolga, és átteszi oda ahová kell, vagy érdemi döntést hoz, erre 30 napja van. Amennyiben
nincsen rá hatásköre, akkor átteszi oda, akinek van. Nem az állampolgárnak kell kitalálni,
hogy  melyik  hatóság  mivel  foglalkozik,  hanem  azért  van  a  helyi  jegyzőség,  hogy  az
állampolgárt elirányítsa, hová mehet a bújával-bánatával. Mindenkinek azt tanácsolja, hogy
kutya, macska, út stb. ügyekben forduljon a hivatalhoz. 

Dr. Takács Katalin aljegyzőt   helyettesítő igazgatási csoportvezető: ezzel kezdte,  hogy
írják le a problémát és akkor az alapján tudnak eljárni. 

Lakossági résztvevő: az lenne a jó, ha az illető, akiről beszélnek, beszéltek eljönne egy ilyen
fórumra. 

Lakossági résztvevő:  hiába jön el, ígér fűt-fát és nem változik semmi. 

Molnár  Endre  polgármester:  senkit  nem  lehet  arra  kényszeríteni,  hogy  megjelenjen  a
lakossági fórumon. Gyakorlati  hasznossága ezeknek a dolgoknak elég kétséges. Mindenkit
invitál a karácsonyi programokra, megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást 18:15 órakor
bezárja. 

Molnár Endre Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: 

Dr. Takács Katalin
aljegyzőt helyettesítő 

igazgatási csoportvezető
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