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Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 30.
napján 16:30 órakor megtartott közmeghallgatásáról. 

Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzata Könyvtár helyisége.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Csik Tímea jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről: 9 fő. 

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Hajnalka jegyzőkönyvvezető 

Molnár Endre polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület 4 fővel
jelen van, így a testület határozatképes, azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg. 

Aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

90/2018. (XI. 30.) HATÁROZATA

napirend elfogadásáról

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. november 30-i 
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

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

1.) Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
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Molnár Endre polgármester: Ha nem haragszik meg senki, ő ülve olvasná fel a napirendi
pontokat. Elkezdené azzal, hogy a testületi üléseiket az idén is sikeresen meg tudták tartani
valamennyit.  Képviselő-társai ily módon a munkát felvállalva rendelkezésre álltak, és meg
tudták hozni azokat a döntéseket, amelyek szükségesek voltak, hogy működjön a település. Az
ülések mellett voltak a közös testületi ülések a közös hivatalt alkotó önkormányzatokkal.  Ott
is mindig megfelelő létszámmal jelen voltak, hogy a 9 településnek a közös dolgait érintő
döntéseket meg tudják hozni. 
Önkormányzati  feladatok  közé  tartozik  a  közmunkák,  a  falugondnoki  munka,  ezzel
viszonylag egy stabilabb helyzet alakult  ki az idén, most már az utóbbi évben úgy tudtak
tervezni,  hogy  3  közmunkással,  azokat  a  munkákat,  amik  elvégzendők,  a  nagy  részét
nagyjából el tudták végezni. Bár szezonálisan, amikor nagyon nő a fű, nagyon kicsattan a
természet  és  a  fűnyírásnak  a  fűnyíróval  történő  elvégzése  mellett  fűkaszás  feladatok  is
vannak, akkor azt sajnos nem tudják megoldani önerőből, de segítséget tudtak kapni, egyrészt
külső fizetett fűkaszással, másrészt ilyenkor meghirdetnek időről időre – az idén kétszer vagy
háromszor – önkéntes társadalmi munkát a faluban. Eddig a polgárőrség tagjai elsősorban,
néha  1-2  civil  lakos  is  csatlakozott.  Ezzel  sikerült  megbirkózniuk,  az  úgynevezett
„csúcsidőkben”, amikor gyorsan 1-2 hét alatt annyit nő a fű, hogy muszáj rendet tartaniuk a
belterületen, úgy, mint temetőnél is. 
A temetővel kapcsolatban elmondható, hogy elsősorban a vadaknak a bejárkálása nyomán, a
temetőbe való bejutása nyomán gondok merültek fel. Így a temetőnek a teljes körbekerítése és
lezárása megtörtént az idei évben, a pegazus felöl is. Most arra kérne meg mindenkit, hogy ha
a temetőben jár, legyen szíves maga után az ajtót becsukni, hogy oda vadak vagy kutyák ne
juthassanak be. Illetve, hogy ha esetleg észlelnek valamit a kerítés állagának a romlásáról,
akkor  azt  kéri,  hogy  mindenképpen  jelezzék.  A temetőben  egyébként  szintén  társadalmi
munkával sikerült rendet tenni, illetve külső segítséggel ott a növényzetnek, a puszpángoknak
a  kihalása  egy  komoly  gondot  okoz,  éveken  keresztül  erőfeszítéseket  folytatott  az
önkormányzat  is  a permetezéssel,  de olyan intenzív ez a puszpángmoly és olyan nehezen
legyőzhető,  hogy  elég  sok  puszpáng  tönkrement,  mondhatni,  hogy  az  állomány  90-nél
nagyobb százaléka. Az elhatározás meg van, az időpont különböző egyéb munkálatok miatt
csúszik.  Lehet,  hogy  már  az  idén  nem  sikerül,  de  tervezték,  a  kipusztult  puszpángokat
eltávolítani, és kicsit rendezni a környéket.
A különböző  rendezvényekkel  kapcsolatosan,  azt  gondolja,  hogy  elég  szép  program van
mindig, más településekről is hallja a visszajelzést, hogy „nálatok mennyi program van”. Ez
fent van a honlapjukon is,  minden évben az  „Eseménynaptár” címszó alatt,  hogy milyen
programokat  tervez  az  önkormányzat.  Nagyon  sok  civil  kezdeményezésnek  köszönhetően
ilyen gazdag ez a program, ha végig nézi valaki, elkezdődik ugye a farsanggal, aminek az
önkormányzat ad keretet,  a nőnapnak és férfinapnak a megszervezésében viszont ilyen kis
civil összeállásokból, csoportokból, akik bevállalják ezeknek a szervezését, és sikerül ilyen
programokat  megvalósítani.  A hivatalos ünnepeket:  március 15.,  október 23.,  augusztu20.,
ezeket  az  önkormányzat  faladataként  elvégzi.  Csakúgy,  mint  a  Mikulás  napot,  nyugdíjas
napot, vagy a karácsonyi ünnepséget. De itt is csak úgy működik igazán jól, hogy például a
karácsonyi programba az IFI asszonyoknak a segítségével évről évre illetve néha még 1-2 –
nem  a  körhöz  tartozó  –  segítséggel,  akik  nagyon  sokat  segítenek  a  konyhánál,  az
előkészületeknél.  Az  ő  munkájuk  révén  tudják  ezeket  a  színvonalú  rendezvényeket
megtartani.  Így volt  ez a falunappal is.  A falunappal összefüggésben a fő nap ez,  amit az
önkormányzat  teljes  mellszélességgel  bevállal  ez  a  július  utolsó  szombatja.  De az  idén  –
köszönhetően magánkezdeményeknek,  vállalkozóknak – ezt  sikerült  egy kicsit  hosszabbra
nyújtani. Nagyon örül neki, hogy ők ezt bevállalták, és csinálták. Úgy gondolja, hogy ez elég
jó eredménnyel is zárult. Az előtte, amit a Szilárd kezdeményezett és az ő vezetésével zajlott,
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Zsolti  közreműködésével,  meg  mindenkiével  a  faluban  segített.  Móni  is  szinte  majdnem
mindenben ott  van és segít.  Ezt talán meg kellene mindig külön említenie.  Nagyon sokat
dolgozik.  Ugyan  úgy  a  komoly  zenei  koncertekkel  is,  ami  szintén  kiemelt  program  10
alkalommal most már évek óta. Ezt a szabadidejében a Móni és a Tündi a munkájával segíti
és  támogatja,  hogy  ez  működjön.  A saját  munkáját,  magukat  most  nem említené  külön,
viszont megragadná az alkalmat, hogy köszönetet mondjon a feleségének, egyéb munkájáért
is,  a  reklám és  a  Facebook „ápolása”  terén.  Önkormányzati  feladat  volt  a  Szentbékkállai
gyerekeknek a testvértelepülésükhöz való látogatása, ami sikeres volt. Egyre kevesebb gyerek
volt,  de  akik  még  nem voltak  és  ellátogathattak,  azok  szép  élményekkel  térhettek  haza.
Áprilisban voltak Dürntenben. Ebben is nagyon szépen köszöni mindenkinek a munkáját, aki
ebben részt vett. 
Az  eredményeik,  amik  kicsit  kézzelfoghatóbbak  az  orvosi  rendelőben  a  bútorállomány
kiegészítése, illetve javítása az folytatódott, amit már tavaly elkezdtek (szekrények, mosogató,
polcok stb.). Remélik, hogy a Doktornő egyre kényelmesebben érzi magát, de hogyha valami
észrevétel, vagy javítani való van, akkor ezt majd próbálják folytatni. Az orvosi rendelőnek a
bútorzatát  részben  önkormányzati  erőből,  részben  svájci  támogatással  tudták  javítani,  és
fejleszteni.  A nemrég elkészült  közösségi ház udvarának a rendbetételénél és burkolásánál
pályázati pénz felhasználására volt lehetőség. Mivel az eredetinél nagyobb felületet sikerült
leburkolni,  mint  plusz  költségeket  az  önkormányzat  bevállalta  ezt.  A kultúrház  udvarán
látható – talán sokan már látták is – az a fedett állás, egy szaletli szerű építmény, ami ott a
helytörténeti múzeummal szemben áll. Az arra hivatott, hogy majd a régi tűzoltó kocsijukat,
ha majd ott kiállítják.
Volt olyan pályázat is, amin indultak, de sajnos nem voltak eredményesek. Ez egy 2017-ben
meghirdetett pályázat volt és 2018. elején zárult le. Külterületen levő utaknak a javítására
szólt, tehát a zártkerti ingatlanokat érintő területekről van szó. Itt a hatalmas túljelentkezés,
illetve  a  túl  sok  jelentkezőre  való  hivatkozással  nem  nyertek.  Félig  meddig  várólistára
kerültek, azzal a reménnyel, hogy aztán majd újra meghirdetik ezt. Ez szerepelt a válaszban. 
Úgy gondolja, hogy a hulladékgyűjtő pontnak a kialakításával egy kicsit rendezettebbé vált a
falu.  Amit  fent  a  Rákóczi  út  végén.  1-2  kivételt  leszámítva.  Viszonylag  azért  ez  által  a
belterület tisztább és ápoltabb a korábbi évekhez képest. Emlékezhetnek a korábbi évekre,
némelyik  háznál,  milyen  körülmények  voltak.  Most  ahhoz  képest  úgy  érzi,  hogy  azért
lényegesen jobb a helyzet.
Ezzel kapcsolatban ennyit szeretett volna elmondani, és egyben megköszöni mindenkinek, aki
részt vett ezekben a munkákban. A Képviselő-testület tagjainak a részvételt, a sok önkéntes
munkát,  a  falugondnokuknak  természetesen,  akik  ezt  vállalták.  Szeretné  a  jövőben  is
buzdítani, hogy aki ahol tud és lehet, vagy lát egy lehetőséget azt folytassa. Úgy látszik, hogy
ez  folytatódik,  például  most  a  szilveszteri  programjukat  illetően,  annak a  megszervezését
szintén bevállalták az IFI asszonyok. Úgy gondolja, hogy csak így tud működni a település,
tehát nem tud mindent az önkormányzat megoldani. Ha a település lakói aktívan nem vesznek
ebben részt, akkor nagyon komoly minőségi csökkenés an a mindennapi élet területén. 
Ezzel  kapcsolatban  ennyit  szeretett  volna  elmondani.  Van-e  valakinek  ezzel  kapcsolatos
kérdése, hozzáfűzni valója? 

Kérdés hozzáfűzni való nem hangzott el.

2. Tájékoztatás a környezet állapotáról 
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Molnár Endre polgármester: Itt azt szeretné megemlíteni első sorban, hogy január elsejével
életbe  lépett  a  településképi  rendeletük.  A tavalyi  év  folyamán  nagy  munkával  sikerült
elkészíteni  az  arculati  kézikönyvet  és  arra  alapozva  ezt  a  rendeletet.  Aminek  a
tanulmányozását  mindazoknak  –  akik  bármilyen  komolyabb  építkezési  szándékkal
rendelkeznek – ajánlja a figyelmébe, mert ott szabályozva vannak a feltételek. Nyilvánvaló,
hogy az egyéb építkezés szabályokat is figyelembe kell venni, csak itt kifejezetten a település
képről van szó. Például, ugye ha ezt valaki elolvassa vagy átnézi az anyagot - ez hozzáférhető
a honlapon - akár az arculati kézikönyvben, de a rendeletben is szerepel, ott pontosan, mint
jogilag érvényes rendelet, illetve paragrafus, hogy vannak védett területek, tehát a klasszikus
település  rész,  ami  gyakorlatilag  –  a  Dózsa  György  utcát  leszámítva  –  szinte  az  egész
települést érinti. Az egy külön védett kategóriába került. Tehát minden olyan építkezés, ami
ezen a területen belül zajlik, és látványban, megjelenésben különösen az utca felől érezhető
vagy látható arra vonatkozóan szabályok vannak. Ha ezzel  kapcsolatban valaki egyeztetni
kívánna, akkor arra meg van a lehetősége, mert van a településnek építésze, főépítésze, akivel
az önkormányzaton keresztül lehet felvenni a kapcsolatot, illetve az önkormányzat hivatalán
keresztül, valamint a műszakis kollégán keresztül lehet vele konzultálni, akár már előzetésen
az  elképzelésekről,  a  tervekről,  a  gondolatokról,  hogy mit  hogyan  lehet.  Ez  egyébként  a
külterületeknél is ugyan így javasolt, hogy ha látványban is megjelenik.
Tulajdonképpen  a  környezet  állapotáról,  az  előbb  már  beszélt.  A  külterületi  utak
vonatkozásában is próbálják ezeket az utakat, amennyire lehet olyan szinten karban tartani,
hogy a növényzet ne zavarja a közlekedést. Időnként a közhasznú dolgozóik végig mennek,
hogy  a  zavaró  ágakat  visszanyessék,  és  az  utak  állapotát  ellenőrizzék.  Most  komolyabb
eredményt az utak minőségének a javításában valószínűleg úgy lehet elérni, mint például az a
kezdeményezés, amiről szó volt a Veléte-hegyi Ivóvíz Tulajdonosok Társaságánál, hogy akik
összefogtak és  összegyűjtöttek a Veléte-hegyi  külterületi  utakra egy bizonyos összeget,  és
most szeretnék azt megjavítani. Ehhez kérik az önkormányzat támogatását. Most voltak egy
páran,  akik  itt  voltak  a  nyilvános  testületi  ülésen,  ugye  akkor  elhangzott  egy
szándéknyilatkozat  ezzel  kapcsolatban.  Ő reméli,  hogy,  ez  meg fog tudni  valósulni,  hogy
sikerül  a  jogi  feltételeket  is  úgy  leegyeztetni,  hogy  ők  is  a  jogterületén  maradnak  a
támogatással. Akkor ez példaértékű lehet más területeken is. Mert az önkormányzatnak, annyi
forrása nincs, hogy ezt olyan színvonalon rendbe tudná tenni önerőből. Ráadásul nyilván, akik
használják,  valamilyen módon érintettek kellene,  hogy legyenek, hogy az utak állapota jó
legyen. Ő a maga részéről a második pontot befejezné, és akkor tulajdonképpen átadná a szót
a hallgatóságnak, illetve, képviselő társainak a közérdekű kérdések és javaslatok okán. 

3. Közérdekű kérdések, javaslatok 

Molnár  Endre  polgármester: Kérdezi,  hogy  kinek  van  valami  ide  vágó  kérdése,  vagy
javaslata, észrevétele?

Lakossági résztvevő: Van a falu közepén egy furcsa félbeszakadt toronyépítkezés. Mi azzal
most a helyzet?

Molnár  Endre  polgármester: Erre  tud  válaszolni.  Ez  tovább  fog,  épülni  nem  fog  így
maradni,  hosszas  „vajúdás”  után  annyit  el  lehet  mondani,  hogy  az  önkormányzat  akkor
keveredett ebbe a dologba bele, amikor már tulajdonképpen nem volt lehetőségük érdemben
beleszólni a kivitelezésbe. 
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Amikor  elkezdték  felújítani  ezt  az  egész  komplexumot  először  az  első  részt  kezdték  el.
Lebontották a régi tetőt, a falakat kijavították, igazították, és az új nyílászárókat kialakították.
Tulajdonképpen az önkormányzat nem látott okot, mivel nem szomszédos ezzel a területtel,
nem lett  értesítve csak  egy tájékoztatást  kapott  arról,  tehát  nem voltak ügyfél,  és  nem is
lehetett, tehát nem tudtak bekapcsolódni. Jóhiszeműen abból indultak ki, hogy nyilvánvalóan
a hatóság a helyzet magaslatán állva a munkáját megfelelően végzi, és egy olyan épület kerül
ide,  ami  közmegelégedést  fog  kelteni.  Hát  nem  egészen  ez  lett  belőle,  és  ők  akkor
kapcsolódtak be,  amikor a koszorú elkészült a főépületen és a térfalakat falazták.  Az első
téglasor még úgy rendben volt a másodiknál már gondolkoztak, és akkor egyszer csak nagyon
magas lett ez épület. Addigra már sokan jelezték is, hogy mi készül ott és attól a pillanattól
kezdve  megkeresték  az  építési  hatóságot,  ehhez  egy  nagyon  vastag  irat  anyag  van.
Gyakorlatilag 2017 tavaszán történt, amikor ebben próbáltak ebben informálódni. Egyszerűen
arra hivatkozván, hogy ezt már egy jogerős építkezési engedély nem engedték hozzá jutni.
Mivel ő maga is építész ezt szakmailag is meg tudja ítélni, hogy hogyan, s mint történnek
ezek a  dolgok és  ezeket  a  szabályokat  ismeri.  Nem engedték,  hogy megkapják  például  a
tervdokumentációt.  Többszöri  levélváltás  után,  a  felső  hatóság  is  elutasította  az
önkormányzatot, hogy nem ügyfelek. Így lezárult a dolog és megépíthették, korábban kellett
volna szólni. Bár nem szólhattak volna, mert igazából nem érintettek. Az szomszéd szólhatott
volna egyedül, mert ugye három oldalról úttal van körbevéve az épület. Bár tudja, hogy volt,
aki már korábban is jelezte, hogy elégedetlen azokkal az ablakokkal elsősorban, amik ő felé
néznek, a tetőtéri ablakok vonatkozásában, de ő sem szólhatott bele. Ezek után, az történt,
hogy azért az építési hatóságon keresztül az építtetők észlelték a gondokat, a falu véleményét
illetően,  és  ők  megkeresték  az  önkormányzatot,  az  építtetőknek  az  építésze,  a
meghatalmazottja, mint az épület későbbi használója és üzemeltetője. Magával a megbízóval
nem találkoztak, viszont az építész teljes jogú képviselettel rendelkezett. Miután elmondták az
aggályaikat, hogy ez túl magas lesz – hogy igazából eleve túlépített a terület, egy nagyobbat
annál,  ami  korábban  volt  nem  lehetne,  nem  volna  szabad  építeni  –,  akkor  végül  saját
jószántából, a beszélgetés hatására visszabontották, talán emlékeznek erre, akik itt élnek. És
így 5 sor plusz téglasorból maradt 2 és a koszorú. Ő egyébként a 3 helyett 4 sort kért, hogy
bontsanak vissza, mert építész szempontból akkor lett volna a tömege akkora nagyjából, mint
a  korábbi  épületnek.  Viszont  akkor  nyilván a  tetőtérben a  belső  térnek a  használata  nem
lehetett  volna  az,  amit  ők akartak.  Akkor már szűkebb a padlástér.  Viszont  akkor  jobban
belesimulna a környezetbe, különösen, ha ezek az egyéb formajegyek, mint például azok a
csöngő hasú ereszek, meg az úgymond halszem ablakok, amik túl vannak dimenzionálva, de
ez  akár  lehetne  az  ízlések  és  pofonok  kategóriai  is.  Akkor  még  nem  volt  településképi
rendeletük  sem  és  arra  hivatkozott  a  hatóság,  hogy  nem  jogosultak  beleszólni  ebbe  a
megjelenésbe, illetve, hogy egyébként is ők azt elbírálták, szerintük megfelelt.
Itt ennél a garázsépületnél, az történt, hogy mire ide jutottak, akkor már volt településképi
rendelet, és akkor egyszer módosítani akartak rajta, kisebbre építeni, mert rájöttek, hogy túl
magas. És végül is többszöri egyeztetés után ezt a kisebb építést fogják csinálni. Ugye ott is
elindultak nagyon magasra, de akkor azt visszabontják.
Mert amikor bele tudtak szólni, a településképi rendelettel, akkor mondták, hogy ez nem jó,
ők akkor megint arra hivatkoztak, hogy nekik van egy érvényes engedélyük. Tehát vagy az
épül  meg,  amire megkapták a  hatóságtól  az engedélyt,  vagy pedig visszaveszik annyival,
ahogyan megbeszélték. 
Gyakorlatilag  itt  tartanak.  Az  önkormányzat,  amennyit  lehetett  megpróbált  megtenni.  Az
épületről nem is mondana sokkal többet, mert mindenkinek szíve joga, hogy mi tetszik neki,
és hogy, s mint szeretne. Személy szerint ő ezen a helyen ezt az épületet nem szereti, mert
kicsit  túldimenzionált,  túlméretezett.  Egy olyan utcába,  mint például  az új  utcába is  vagy
máshol kevésbé lett volna problémás, de pont ebbe a régi faluképbe azt kell mondania, hogy a
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régi  jobban  tetszett,  jobban  bele  simult  -  nyilván  nem a  lerobbant  állapotában  -  szépen
arányosan  fel  lehetett  volna  újítani.  De  most  esztétikai  dolgokba  nem menne  bele.  Csak
ennyire, hogy itt tartanak ezzel.

Ezért  is  hívta  fel  a  figyelmet  az  elején,  arra,  hogy ha  valaki  építkezik,  akkor  egy olyan
építésszel beszéljen, hogy ne legyen gond meg ütközés.
Itt például a tőszomszédjukban az a kis épület, ami egyrészt dicséretes, hogy sok mindent vele
személyesen beszélt  meg,  igaz ő más – macskalépcsős – homlokzatot  javasolt,  mint  amit
aztán megépítettek. Akkor még, amikor elkezdte nem volt településképi rendeletük. Tehát ez
akkor még nem volt felróható, most már nem csinálhatná igazából. Ráadásul nagyon túlhúzta
a tetőt, ki az utca felé. Nem tipikus ezen a környéken. És nem emeli a hangulatát az utcának.
Nehéz dolog ez. Ízlésekről nagyon nehéz, és nem is szeretne vitatkozni. Nehogy az legyen,
hogy ízlésdiktatúra van.
Ráadásul  itt  a  környezet  is  nagyon  szép,  az  épületek  legtöbbje  helyi  védelem alatt  álló
(felújított) épület.

Valami más kérdés, javaslat, észrevétel?

Lakossági résztvevő: Kérni szeretne. Sajnálja, hogy a fiatalság a faluból nincs jelen. Ezt a
sok munkát,  amit  a  női  kör,  illetve  ő  maga is  vállalt  -  a  Facebook,  a  honlap  kezelést,  a
fotózást, a koncertreklámozást - sokáig nem fogja tudni egyedül csinálni. Már évek óra kér
segítséget, hogy csináljanak csoportos munkát, hogy próbáljanak összefogni, de senki nem
jelentkezik. Csak figyelmeztetés szeretne adni, hogy ő sem fogja bírni sokáig ezt a munkát
egyedül  végezni,  és  ezen  ne  csodálkozzon  senki.  Kéri,  a  jelenlevőket,  hogy  beszéljen
mindenki otthon a családtagokkal, ha ezeket az információkat továbbra is szeretnék ebben a
minőségben  kapni,  akkor  kéri,  hogy  jelentkezzenek  segíteni.  A svájci  testvér  települési
kapcsolattartással  is  egyedül  maradt.  Mindig nem tudja csinálni,  valamikor vége lesz.  Ezt
mindig  mondja  másoknak is,  ha  úgy találkozik  emberekkel,  de  komolyan senki  se  veszi,
Mondván, hogy: ,,úgy is csinálni fogja”, de valamikor ennek vége lesz. Vagy ha nem, akkor
kéri, hogy szóljanak, vagy mondják, ha van igényük segíteni. A női körhöz is lehetne hozzá
vonni vagy külön kört csinálni a faluért a közösségért összefogni. Ez az ő kérése, kívánsága.

Molnár Endre polgármester: Köszöni szépen. Majd ehhez biztos mások is hozzá szólnak.
Változnak  az  idők,  változnak  a  helyzetek.  Ez  egy  általános  gond,  hogy a  stafétabotot  a
fiatalabb generációnak tovább nyújtani és jobban bevonni őket a közösségi dolgokba. Nem
egyszerű.  Már csak azért  is,  mert  egyre szűkül  a száma a fiataloknak,  akik itt  maradnak,
úgyhogy nem könnyű.  De az  idők  is  változnak.  Valahogy másképp  állnak  az  emberek  a
dolgokhoz. És akkor  nyílván nem lesz ez,  majd lesz helyette  valami más,  vagy nem lesz
egyáltalán.

Lakossági résztvevő: Na, jó, csak akkor ki fog Szentbékkálla oldalára feltenni valamit, amit
meg lehet nézni?

Molnár Endre polgármester: Majd meglátják, hogy ki fog. Lehet, hogy senki. Vagy akkor
majd  az  önkormányzatnak  meg  kell  valakit  bíznia  és  akkor  úgy,  ha  lesz  rá  forrás.  Más
megoldást nem lát erre.

Van-e észrevétel-e?
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Sárvári  Attila  alpolgármester: Csak  röviden  annyit  mondana,  hogy  ez  egy  általános
jelenség. Valószínű, hogy mindig meg volt ez a generációk közötti szemléletbeli különbség.
Biztos, hogy 50 évvel ezelőtt is megjósolták, hogy vége van a világnak, nem működik tovább.
De most, azért olyan problémák vannak, hogy egy közösséget összetartó erő az szétfoszlani
látszik,  kezd eltűnni,  ami nagyon fontos.  Egy kis településen ez mindenkinek fontos még
azoknak is, akik nem járna el a közösségbe. Merthogy egy ilyen kis település, mint az övéké,
azt a fajta biztonságot csak akkor tudja sugározni, ha van olyan aktív közösség, akik egybe jár
–  nem  csak  a  maguk  szórakoztatására  –,  hanem  csinálnak  olyan  dolgokat,  amivel
vigyázhatnak a falura, az emberekre. Megoldanak olyan problémákat, amiket csak úgy lehet,
ha összejárnak az emberek. Ha ez eltűnik, akkor nagyon nagy bajban lesznek azok is, akik
úgy gondolták, hogy ez a béke szigete, és csak úgy elvannak a maguk kis portáján. Ez nem
fog tudni működni, mert egy ilyen hely, egy ilyen lakóhely kiszolgáltatottá válik és onnantól
kezdve mások intézik másképp a dolgokat és nem is tud hova fordulni a rendőrségen kívül, de
ugye látjuk azt is, hogy a rendőrségnek is elég korlátozott nagyon sok esetben a lehetősége.
Sajnos ezek a problémák nincsenek úgy leszabályozva, mint például egy közlekedési vétség,
hogy mindjárt meg lehet büntetni az autóst. Ez probléma. Nagy baj azért, mert ez azt jelzi –
ha  csak  a  fiatalokra  gondolnak  –,  hogy a  fialtabb  generáció  egyre  vékonyabb  réteg  itt  a
faluban. Egyre kevesebben tudják megtenni, hogy itt éljenek. Akik meg ugye visszajárnak –
reméli, hogy nem bántódik meg ezen senki –, hogy az egyénnek az előtérbe helyezése annyira
fontos  lett  ma,  hogy mindenkinek mindenhol  csak  saját  maga körül  forog a  világa.  Úgy
gondolja, hogy ez elsöpri ezt a fajta hajlamot. Mindig van kifogás. Reméli, hogy nem sérti
meg a fiatalokat, de például, ha van egy bál, a szervezésben nem vesznek részt, de azért egy
része a csapatnak, az elfoglalt társaságnak a bál folyamán megjelenik, akkor már van idejük.
De részt  venni  a  megszervezésében,  illetve a  bál  végén kicsit  segíteni,  az  nem működik.
Többnyire az ő korabeliek csinálják – több, kevesebb sikerrel.
Szomorú időszak ez. Nem csak itt, látni máshol is, népesebb közösségben is. Hogy mi jön
utána? Azt gondolja, hogy nem a világ vége, mert majd valami jön, és akkor majd kiderül,
hogy  vagy  jó,  vagy  nem.  De  ez  szomorú,  és  ő  azt  gondolja,  hogy  ők,  mint  szülők  is
tehetnének többet érte, ha már a gyerek csak egy hétvégét tölt el itt, akkor valahogy rávenni,
hogy egy kicsit legyen a falu felé is ideje, de ez nem könnyű. Szülőként is tudja, hogy ez nem
könnyű dolog. Ezzel szerette volna csak kiegészíteni.
Ilyen világ van. Átrendeződés van. Nagyon sokat hallani a betelepültek közül is meg az itt
élők közül is, hogy:  „Úgy megváltozott a világ, olyan jó volt régen.” Igen, mert változik a
világ,  ha megnézik,  falu  egy jelentős  része  olyanokból  van,  akik  úgy költöztek  ide,  akik
között  ugyanúgy vannak aktív emberek,  akik eljárnak – ezt  nem negatívként  mondja – a
közösségi  életének  nagy  részét  azok  mozgatják,  akik  úgy  költöztek  ide.  És  most  együtt
próbálják a dolgokat végezni, több, kevesebb sikerrel.

Lakossági résztvevő: Hol vannak itt azok, akik ideköltöztek?

Sárvári Attila alpolgármester: Sajnos nincsenek itt.  Most még nem érdekli őket,  később
eljönnének ők is szívesen, ha majd azt érzik, hogy az, az álom nem az, amit megálmodtak, de
akkor valószínű, hogy késő lesz. Kár, hogy sokan így állnak hozzá, ő ahol tudja, elmondja
mindenkinek,  hogy  ez  fontos.  Valószínű,  hogy  ebből  kifolyólag  ők  másképp  értékelik
magukat ebben ezen a terepen. Annak is meg van az oka, hogy miért költöztek ide, és nekik
ez most nem fontos, hogy eljöjjenek egy ilyen fórumra. Biztos az van bennük, hogy ez majd
így lesz mindig, hogy ez biztonságos lesz, de csak addig, amíg a település működik, mint
közösség. Ha nem akkor olyan lesz, hogy mindenki vigyáz a magáéra, ha tud. Ez persze most
így nagyon ki van forgatva, de valami ilyen világ jön. Biztos, az is működőképes lesz. Kár
érte.
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Molnár Endre polgármester: Köszöni. További javaslat, észrevétel, kritika vagy bármi?

Lakossági résztvevő: Érdeklődik, hogy eljutott-e az Önkormányzat felé is az a hír hogy a
Jókai utcát le szeretnék zárni?

Molnár Endre polgármester: Ebben a formában nem. Jött egy megkeresés. 

Lakossági résztvevő: Bocsánat, nem lezárni, forgalmilag korlátozni.

Molnár Endre  polgármester: Jött  egy megkeresés,  amit  továbbítottak  is  a  jegyzőségre,
illetve  első körben a  testület  is  beszélt  róla.  Nem tartják életképesnek az  elképzelést.  De
forgalomkorlátozást  azt  lehet  természetesen,  és  azt  ilyen  értelemben  pozitív  jelként  is
köszönik.

Lakossági résztvevő: A sebességkorlátozásra kint vannak a fekvőrendőrök.

Molnár Endre  polgármester: Egyetlen  út  van,  amin  normálisan  meg  lehet  közelíteni  a
kőtengert, az az út. 

Lakossági  résztvevő: Ő  nem  az  mellett  van,  hogy  útlezárás  létrejöjjön,  mert  őt  is
megkeresték, ő azt mondta, hogy őt nem zavarja a forgalom.

Molnár Endre polgármester: Igen, látta, hogy nem is írták alá.

Lakossági résztvevő: Igen, ebből volt is kellemetlensége az aláírást gyűjtő hölggyel.

Molnár Endre polgármester: Ehhez sajnos nem tud hozzá szólni, úgy lenne tisztességes, ha
felolvasnák, de sajnos nem készültek az anyaggal. Akkor csak úgy összefoglalva, a testületben
elküldte mindenkinek ez egy kérés volt,  egy kérelem a forgalom korlátozására.  Úgy írták
meg, hogy az aláírók mindegyike életvitelszerűen lakik itt, de szerepelt benne több olyan név
is, akik nem életvitelszerűen élnek itt.  De nem szeretne ezzel kötözködni,  egyáltalán nem
szeretne  kötözködni,  csak  az,  ami  javasolva  van  a  levélben,  hogy 2  másik  úton  kellene
megközelíteni a kőtengert.
A kőtenger egyébként – de talán senkinek nem is kellene mondania az itt ülők közül, hogy –
nem csak Szentbékkállának a legnagyobb látványossága, hanem az egész Káli-medencének.
Egy kiemelt látványosság, és egy kiemelt program, akár annak is, aki a Balatonra lejön. De
valahogy el kell jutni hozzá. Az, az útjavaslat, amit a levélben szerepel, hogy a focipálya után
kb. 100 m-re, jobbra ott, ahol a Teodóra tanösvényt kialakították, ahol vadászok még mindig
járnak egy vadleshez, az tulajdonképpen magánterületen vezet át, jogilag ott nincs út. Az hogy
a vadászok kialakítottak – valószínűleg a tulajdonosok hozzájárulásával – egy ilyen utat, most
például víz alatt van. Gondolkozott is, hogy lefényképezi, az egy mocsaras rész. Tehát, hogy
ott autóval közlekedjenek az reménytelen. Úgyszintén a másik javaslat, amit Tusculanum felől
gondoltak. Egyrészről az már részben Mindszentkállai terület, tehát nem az ő illetőségük, de
beszélték a testülettel, és arra jutottak, hogy csak egy darabig van ott is hivatalos út, de utána
már nincs. Tehát ezt így nem ajánlhatják fel. A levél szerzői úgy gondolták, hogy ezt lehet, de
szerintük, ezt így nem lehet megoldás, tehát meg kell adni a lehetőséget, hogy kilehessen oda
jutni,  annak,  aki  még  továbbra  is  gazdasági  tevékenységgel  foglalkoznak,  szőlőjük,
gyümölcsösük van kint. Meg a kőtengerhez is kijutni. Nem reális.
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Lakossági résztvevő:  Azt is meg lehet nézni, hogy a Jókai utcában is hány embernek van
autója, és hányan járnak vele.

Molnár Endre polgármester: Igen, nem egészen reális, meg szerepel a levélben az is, hogy
hány autó jár arra nyaranta, de a közös véleményük az volt, hogy mondjuk, a Kossuth utcában
legalább annyi autó jár. Ezen az alapon. Nem szeretne senkit megbántani, de vallóban úgy
gondolja, hogy lehet, hogy inkább a hálószobát kellene akkor a másik oldalára tenni a háznak,
akit ez zavar.

Lakossági résztvevő: Lehetséges, mert nekik sem azon az oldalon van, és mondták másik is,
hogy nekik  jó,  mert  az  ablak  nem azon az  oldalon van.  És  ő is  azt  javasolta  erre,  hogy
költözzenek át a ház másik oldalára.

Molnár Endre polgármester: Igen,  Úgy gondolják,  hogy ez nem egy életképes  javaslat.
Sebességet tudnak továbbra is korlátozni. Gondolkoznak is azon a jövő évre nézve, hogy egy
olyan határozatot kellene hozni, hogy az egész falura 40 km legyen a sebességhatár, és ha úgy
gondolják a Jókai utcaiak, akkor ott 30 km-re leredukálni – hiszen erre is van példa –, akkor le
lehet.  Azért  vannak  fekvőrendőrök  is  hogy  a  nagyon,  durva  zajt  okozó  átrobogásokat
megakadályozzák.
 
Lakossági  résztvevő: A parkolás  is  egy nagy probléma.  Szerinte  szakértői  véleményt  is
kellene kérni. Nagyon tele vannak az utcák parkolva és sajnos nincs, olyan terület itt a faluban
ahova lehetne egy parkoló helyet kialakítani. A jövőben erre kell keresni megoldást.

Molnár Endre polgármester: A parkolás megoldása biztos, hogy megkerülhetetlenné válik
belátható időn belül. Hogy ezt hogyan tudják leszabályoznia, azon törni kell a fejüket.

Lakossági  résztvevő:  A  másik,  hogy  mindenki  sokat  foglalkozik  a  saját  területén  a
parkosítással.  Egyre többen foglalkoznak szobakiadással, de nem saját  területből próbálják
megoldani, a parkolást, hanem mind a közösség rovására megy. Az sem megoldás.

Molnár  Endre  polgármester:  Igen  hát  ez  pont  abból  az  individualista,  egyéni,  önző
világnézetből is származik, amiről az Attila is beszélt. A levélben még voltak olyanok is hogy
miért nincs járda. Lehet ilyeneket mondani, csak sajnos nincs sok értelme. A másik része,
hogy  meg  kell  tanulni  kulturáltan  közlekedni,  odafigyelni  egymásra.  Ha  jön  a
közlekedéstechnikai  szakember,  már  voltak  korábban  olyan  elképzelések,  hogy  esetleg
egyirányosítani lehetne a Jókai utcának azt a részét, ahol belecsatlakozik a Bem utca, a Toldin
keresztül, hogy akkor egy ilyen körforgalom szerűen. Viszont a Toldin is van olyan rész ahol
nagyon szűk. Néha egy személyautóval sem lehet elférni. Igazából ez az egyirányosítás sem
szerencsés.  Máshol  is  vannak,  külföldön  is  például  Olaszországban,  tele  van  sok  régi
gyönyörű szép kisvárossal, vagy Horvátországban is. Meg kell próbálni, úgy közlekedi.
Járdáról  sajnos nem nagyon lehet  beszélni,  mert  nincs hely hozzá.  És máshol  sincs,  nem
nagyon tud járdáról a faluban.

Sárvári Attila alpolgármester: Talán ennek az lesz a vége, hogy akinek autója lesz az bejár
az  udvarába,  még  ha  kicsi  is,  még  ha  olyan  is  lesz,  hogy  valakihez  úgy  jönnek,  hogy
vendégségbe, és nem tudja megoldani a parkolást. Ez a Dózsa György utcára nem jellemző,
persze néha ott is van, hogy valaki az utcára parkol, de azért ott elég nagy udvarok vannak,
meg általában be is állnak. Viszont itt vannak kicsi udvarok, bár azért beférnének. Ha egy
ilyen szabályozás lesz, akkor biztos, hogy valamilyen módon ez majd meg fog változni. Azt a
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megoldást, hogy – ahogy van például Olaszországban is ilyen település, de úgy tudja, hogy
Magyarországon is van, hogy – külön van kint egy parkoló kint a falu szélén. Csak nálunk
ilyen terület sajnos nincs. Ez lesz majd a jövő valószínűleg valahogy így.

Molnár Endre polgármester: Tehát erre ennyit tudunk mondani.

Sárvári Attila alpolgármester: Az önkormányzat nem tervezi a lezárást.

Lakossági  résztvevő:  Őt  nem zavarja,  csak  nem értette,  hogy  hogyan  gondolják  ezt  az
egészet. Hogy, akkor, akinek autója van, az hogyan közlekedik.

Sárvári Attila alpolgármester: Behajtási engedéllyel.

Molnár Endre polgármester:  Van olyan, létezik olyan, csak itt ennek nincs értelme. Mert
valahogy el kellene jutni a kőtengerhez.

Lakossági résztvevő: A kőtengernél van parkoló is.

Molnár Endre polgármester: Igen, van parkoló. Olyan is volt a levélben, hogy megváltozott
az élet  minősége az autós forgalom miatt,  de amióta nincsenek lovak és lovas  kocsik,  az
emberek autókkal élnek együtt. Persze, hogy több a kipufogó gáz, régebben több volt a por,
amikor  a poros utakon a lovas kocsi haladt.  Úgy gondolják,  hogy illik,  és fognak is  egy
választ írni, és akkor azoknak, akik ezt aláírták, azokhoz el is juttatják. Mert első körben az
volt a levél végén, hogy az  „illetékes hatóság”.  Jól gondolom Jegyző Asszony, hogy első
körben az önkormányzat illetékes? Ebben a kérelem ügyében.

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Mindenféleképpen az önkormányzat.

Molnár  Endre  polgármester:  Igen,  akkor  majd  válaszolni  fognak  erre,  mindenképpen
figyelembe véve az itt elmondottakat, meg amit már négyen megbeszéltek. Az 5. Képviselő,
most rehabilitáción van (Hévízen).
Van-e még további kérdés?

Lakossági  résztvevő: Azt  szeretné  megkérdezni  Jegyző  Asszonytól,  hogy  kútbejelentést
annyian kérdezik, hogy most kitolódott-e a határidő vagy mégis december 31. maradt?  

Lakossági résztvevő: Van tájékoztatást a honlapon, csak ajánlani szeretné.

Molnár  Endre  polgármester:  Jogos  a  kérdés,  mert  például  valamelyik  nap  is  a
közfoglalkoztatottak mondták,  akik között  vannak rádióhallgatók,  hogy van, aki  hallotta  a
rádióban, hogy meghosszabbították 2020-ig. Tehát, ilyen hírek vannak. Jogos a kérdés.

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: A tájékoztatót közzé tették, mert van egy
jogszabályi határidő, ami 2018. december 31-én lejár. A jogszabály az ásott és a fúrt, illetve a
régi (több száz éves) kutakra is egyöntetűen vonatkozik.
Ami a médiában megjelent, hogy valóban van egy olyan törvényjavaslat, amely ki akarja tolni
a határidőt, ez még nem jelent meg, tehát még nem tolták ki a határidőt annak ellenére, hogy
azért  több helyen olvasható volt.  Ők egyébként  pont  azért,  hogy a lakosságot  úgy tudják
tájékoztatni – hogy mindenki tudja, hogy mitévő legyen –, a Kormányhivataltól is kértek egy
állásfoglalást,  pontosabban egy segítséget,  egy véleményt,  amelyre egy olyan tájékoztatást
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kaptak, hogy jelen pillanatban, ha valaki benyújtja a kérelmét, akkor azt a jogszabályoknak
megfelelően bírálják el. Tehát, most csak annyit tud mondani, hogy jelenleg van egy hatályos
jogszabály 2018. december 31-ig bírságmentesen legalizálhatóak az engedély nélküli kutakat.
Van több határidő, mert 1965 és 1992, stb., attól függően, hogy mikor épültek a kutak. De a
régi  kutakra  vonatkozóan  1965  előtti  ásott  kutakra  –  nem  fúrt  kutakról  beszél  –  ott
gyakorlatilag egyszerűbb az eljárás,  ami tulajdonképpen pénzbe kerül,  az,  az illeték,  mert
3000,-  forintos  illetékköteles  a  beadás,  a  kérelem.  De  egyébként  azt  még  egyéb  plusz
költségek  nélkül,  a  kérelemnyomtatványt  is  ki  lehet  nyomtatni.  Tehát  ez  még  viszonylag
egyszerűbb. Itt nem fennmaradási engedélyt adnak, hanem üzemeltetési engedélyt. Igazából
itt,  akiknek a nagyobb költségigényű legalizáltatni,  az a  fúrt  kutakra vonatkozik.  Akiknek
nincs  engedélye,  és  fúrattatott  kutat,  azok  most  még  december  31-ig  legalizálhatják,  a
jelenlegi hatályos jogszabályok alapján. De hogy ezt megváltoztatják-e vagy kitolják, lehet,
hogy éppen december környékén történik. De ugye addig esetleg, aki ezt megteszi azt már
biztosan rendben lesz. Most csak ennyi tudna mondani, hogy, van egy hatályos jogszabály
december 31-ig bírságmentesen legalizálhatóak az engedély nélküli kutakat.

Lakossági résztvevő: És a 1965 után ásott kút, amiben nincs víz?

Sárvári Attila alpolgármester: Az nem kút.

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: De az.

Molnár Endre polgármester: Amelyikben nincs víz?

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Most éppen nincs, de még lehet, hogy lesz.
Azért mondta a 1965-öt, és azért nem tudta pontosan megmondani, mert 1965-től 1992-ig is
volt  egy bizonyos jogszabály,  ott  bizonyos kritériumok voltak meghatározva,  hogy mi az,
amire engedély kell és mi az, amire nem. Tehát a 1965 és 1992 között ásott kutaknál, ha éppen
abba  belefért,  hogy engedélyköteles  volt,  akkor  ugye  nyilván  akkor  kellett,  hogy legyen
engedélye. Nekik ez csupán csak annyiban jelentkezik, hogy fennmaradási engedélyt kell-e
adni,  vagy  üzemeltetési  engedélyt  adnak.  Ez  rájuk  vonatkozik  a  kérelmezőnek  majdnem
mindegy. Az hogy ott van a kút, de nincs benne víz most, de esetleg lehet, hogy majd egy
csapadékosabb időszak után lesz. Jelenleg nincs. Meg kell írni a tényleges állapotot.

Lakossági résztvevő: Mindenképp kell írni?

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Ezt mondta el, hogy gyakorlatilag a jelenlegi
jogszabály alapján igen. Ha kitolják a határidőt, akkor is majd előbb-utóbb rendbe kell ezt
tenni, mert nem véletlenül volt ez a kezdeményezés. Annyi, hogy talán az eljárási szabályok
egy kicsit majd lakosságra nézve kedvezőbb lesz. Most jelen pillanatban például, ha valakinek
fúrt kútja van, és azt szeretné legalizáltatni, az mondjuk, a tájékozódás alapján azt mondják
többen, hogy 20.000-től 120.000,- forintig terjedhet egy szakértőnek a díja.

Molnár Endre polgármester: De azt nem a jegyzőség bírálja el a fúrt kutakat?

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Bizonyos esetekben. Nem feltétlenül. Nekik
sem csak az ásott kutakra van hatáskörük. Fel van sorolva, hogy mi az, ami jegyzői hatáskör
és mi az, ami katasztrófavédelmi hatáskör.
De tettek ki tájékoztatót, nem csak a honlapokra, nyomtatott formában is. 
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Molnár Endre polgármester: Nem csak tájékoztató, hanem formanyomtatvány is van. 
Van-e esetleg még valami közérdeklődésre számot tartó kérdés, észrevétel? 
Amennyiben nincs, Mindenkinek megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást 18:10 órakor
bezárja. 

Kmft.

Molnár Endre Tóthné Titz Éva
polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző
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