MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282, Mindszentkálla, Petőfi utca 13.
Szám: 450-17/2016/K

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. november 30. napján megtartott közmeghallgatása

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 30-án
16:00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzat Faluháza
Jelen vannak:

Keszler Gyula polgármester
Németh László alpolgármester
Fekete Imre képviselő
Szép László képviselő
Kiss János képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Szabó Tímea jegyző
Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető
Lakosság részéről megjelent 11 fő
Keszler Gyula, polgármester: Köszönti a megjelenteket, jegyző asszonyt, valamint a
lakosság részéről megjelenteket. Köszöni, hogy elfogadták a meghívásukat. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat. Kérdezi, hogy van-e más napirendi pontra
vonatkozó javaslat? Amennyiben nincs, aki elfogadja, hogy a meghívó szerinti napirendi
pontokat tárgyalják, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
117/2016. (XI. 30.) HATÁROZATA
A 2016. november 30-i közmeghallgatás napirendi pontjainak elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. november 30-i
közmeghallgatás napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1. Beszámoló a képviselő-testület 2016. évi munkájáról
Előadó: Keszler Gyula, polgármester
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról
Előadó: Keszler Gyula, polgármester
3. Közérdekű kérdések és javaslatok
Előadó: Keszler Gyula, polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Beszámoló a képviselő-testület 2016. évi munkájáról
Előadó: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Nagyon sokat gondolkodott azon, hogy hogyan kezdje ezt a
tájékoztatót. Arra jutott két élményét mondja el, ez reméli ki fog derülni. A tájékoztató alatt
képeket mutatnak a községben tartott rendezvényekről. Az elmúlt időszakban jelentősen
felélénkült az érdeklődés a Káli-medence falvai, így Mindszentkálla iránt is. Hatalmas
idegenforgalom van, nagyon sokan jönnek a területükre. Azért, mert tetszik nekik a medence,
látják az értéket benne. A Magyar Közút-nak volt itt a vezetője, aki meg volt elégedve az utak
minőségével. Tudják értékelni, és megbecsülni, ami van, ne legyenek megelégedettek, amit
eddig megcsináltak, hanem erre építve folytassák a munkát. Az elmúlt héten volt képviselőtestületi ülés, ahol módosításra került a költségvetési rendeletet. 86 m/Ft a település
költségvetése, ez az összeg tartalmazza az otthon költségvetését, ami 43 m/Ft. Ebből az
összegből kell azokat a feladatokat megoldani, amik előttük állnak. Talán minden
közmeghallgatáson elmondta azt, hogy az Önkormányzat gazdálkodása olyan, mint az otthoni
gazdálkodás. A bevétek nagyon szűkek, melyek állnak állami támogatásokból és a helyi
adóbevételekből. Az adó Mindszentkállán nagyon alacsony, nem éri el a költségvetés 10%-át.
Az állami támogatások feladatfinanszírozottak, azon felül csak saját bevételből tudnak
gazdálkodni. Nagyon kevés a mozgástér, amivel az Önkormányzat rendelkezik. A feladat
pedig nagyon sok, amit ebből meg kell oldani. Ismerteti a kötelező feladatokat. Elmondja,
hogy ebből az összegből fedezik pl. a közvilágítást, ami kb. 800 e/Ft-ot jelent, iskolakezdési
támogatást, stb. Úgy gondolja, hogy büszkék lehetnek, hogy ilyen kis település ilyesfajta
támogatással próbál segíteni a gyerekes családokon. Ismerteti az elmúlt időszak feladatait. A
temetőnél befejezték a munkát, kialakult egy kegyeleti emlékpark, szépen rendben van a
sírkert. Az elmúlt időszakban villanyórát, és vezetéket kellett cserélni, ehhez hozzájárult a
vihar során kidőlt fa károkozása. Az elkövetkező időszakban elkezdődik a drótháló cseréje.
Nagyon sok gondot okoznak az idős fák, amire az ember nem gondol. A védett fasornál is
néhány fa elég beteg állapotban van, el kellett végezni a megelőző munkákat, hogy ne
történjen kár. Hatalmas értékű síremlékek készültek, amiben a kidőlő fa miatt kár keletkezhet.
Sokat foglalkoznak a vízelvezető árkok folyamatos tisztításával, karbantartásával. Sikerült
megelőzni, hogy a szélsőséges időjárás miatt a lezúduló vizeket tudják kezelni. Ez a munka
folytatódik az elkövetkező időszakban is. A buszmegálló újrafestése, kijavítása megtörtént.
Köszöni a vállalkozóknak a munkák elvégzését. Sportpályánál levő öltöző felújítása is
megtörtént. Kis dolog, de jelentős, hogy az önkormányzati utakon elvégezték a jelzőtáblák
cseréjét. Folyamatban van a fő utca közlekedési felülvizsgálata. Problémát jelent a temetőnél,
hogy melyik út melyiknek van alárendelve. Tavasszal és ősszel elvégzik a virágültetéseket,
nagy mennyiségű virágpalántát ültetnek ki. Most zárultak a virágos mozgalmak értékelései. A
verseny révén szebbé, tisztábbá válik a település. Elmondja, hogy pályázat kapcsán derült ki,
hogy a hivatal épületének rendeltetése a földhivatali nyilvántartáson nem került átvezetésre.
Ez most megtörtént. Komoly munka volt a honlap készítése. Ismerteti a honlap felületét.
Jelentős változás volt a hulladékgyűjtésben. Bevezették a szelektív hulladékgyűjtést. Sárga
kukát csak azok kaptak, akik szerződéssel rendelkeznek a szolgáltatónál. A nyaralók esetében
a műanyag zsákok használata is jól működik. Ennek is köszönhető talán, hogy sikerült
rendben tartani a települést. Lomtalanítás is gördülékenyen oldódott meg. Kéri ehhez a
munkához is a lakosság segítségét. A szelektív hulladékgyűjtő edények megjelenésével egy
időben két nagy konténer elkerült a hulladék gyűjtő szigetről, ott csak az üveges gyűjtőedény
maradt. Az a gond ezzel, hogy nagyon sok más jellegű szemét is belekerült a konténerbe, amit
nehéz kezelni. Dolgozók sokat tesznek a település tisztán tartásáért. Felhívja a figyelmet,
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hogy a fák gallyazása a villanyvezetékek alatt megint probléma. Szeretik kiültetni a kerítés elé
a cserjéket, fákat, csak arra nem gondolnak, hogy ezek a növények előbb-utóbb olyan
magasságra nőnek, hogy komoly veszélyt jelentenek. Kérése, hogy ha ültetésre kerül sor,
akkor erre figyeljenek oda. A szolgáltatóval jó kapcsolatot alakítottak ki, és ezeket a
feladatokat elvégzik. Ahhoz, hogy ezeket a munkákat végig tudják vinni, jó néhány dologgal
kellett bővíteni az eszközállományt. Nagyon hiányzott egy utánfutó a településről, melynek
beszerzése megtörtént. Vásároltak még fűkaszát, tologatós és damilos fűnyírókat, valamint
egy számítógépet. A rendezvényekkel kapcsolatban elmondja, hogy az év folyamán szinte
minden hónapban volt rendezvény. Büszkék lehetünk ezekre a rendezvényekre, melyeket
ismertet. Megköszöni a rendezvényen közreműködők segítségét. Együttműködnek a könyvtári
szolgáltató rendszerrel. Több programot sikerült idehozni a településre, ami nem került
pénzbe. Tájékoztatásként elmondja, hogy az intézmény élén vezetőváltás volt. Kis-Tóth Diána
lett az új intézményvezető, aki az idősek napja alkalmából köszöntötte a vendégeket, időseket.
Négy alkalommal írtak ki pályázatot azért, hogy megfelelő vezető kerüljön az intézmény
élére. A Képviselő-testület mellett működött egy szakmai bizottság, aki a pályázókat
meghallgatta, és a szakmai véleménye alapján került sor a jelenlegi vezető megválasztására.
Megyei ellátási körrel működik az intézmény, két helyi lakója van. Elmondja, hogy Balogh
Árpád plébános úr nyugállományba vonult, helyette Czár Péter atya látja el az
egyházközséggel kapcsolatos teendőket. A Vöröskereszt helyi szervezete megszűnt a
településen. Vállalták továbbra is, hogy a feladatokat pl. véradás, ruhabörze, helyet adnak.
Működik a Mindszentkálla Jövőjéért Egyesület. Hosszú időbe telt, míg sikerült bejegyeztetni,
elindult a működése. Szeretnék, ha az egyesület a Vöröskereszt bizonyos feladatait át tudná
vállalni. Az egyesület gondozásában megjelent egy kiadvány, melynek címe a
Mindszentkállai keresztek. Virágosítással kapcsolatban elmondja, hogy részt vettek mind a
megyei és az országos mozgalomban. Ezt megelőzte a helyi értékelés, amire a falunapon
került sor. Köszöni azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik rendbe tették az ingatlanjaikat.
Független kertészmérnök járja végig a települést, ő értékeli az ingatlanokat. Felhívja a
figyelmet az Egy perc Mindszentkálláról c. kisfilmre. Pályázatok tekintetében nem volt
sikeres évük. Pályázatot nyújtottak be az idősek otthona nyílászáróinak cseréjére, a
belmagasság csökkentésére, tető javítására, melyek sajnos nem támogatottak lettek. Orvosi
rendelő nyílászáró cserére nyújtottak be pályázatot, mely szintén nem volt támogatott. A
Képviselő-testület úgy döntött, hogy saját erőből végzi el a cserét. Adósságkonszolidációban
részt nem vett települések támogatására is benyújtották a pályázatot. Elmondja, hogy eléggé
megvezetve érzik magukat, hiszen ha létrehoznak egy adósságállományt ezelőtti években,
akkor elengedték volna. Nem úgy gondolkodtak, és azt mondták, addig nyújtózkodnak,
ameddig a takaró ér. Lehet, hogy néhány feladatot meg tudtak volna oldani. Vannak elkészített
tervek a temetői ravatalozóra, faluház tetőtér beépítésére. Nem volt hozzá megfelelő pályázati
lehetőség. Ennek ellenére azt mondja, hogy nem biztos, hogy az Önkormányzatoknak el kell
adósodnia. Ennek konszolidációjára, mivel ezt mások is igazságtalan dolognak tartották –
írtak ki pályázatot, ezen a pályázaton 2.940 e/Ft-ot nyertek a felszíni vizek elvezetésére.
Ugyancsak pályázatot kellett beadni a szociális tűzifa támogatásra. 43 m3 tűzifára adták be a
pályázatot, 31 m3 fára kaptak támogatást. A Képviselő-testület a múlt héten alkotta meg a
rendeletet, mely hamarosan kihirdetésre kerül azokkal a szabályokkal, melyeket a Képviselőtestület meghatározott. Azok, akik a feltételeknek megfelelnek, adják be a kérelmüket.
Tájékoztatja jelenlévőket, hogy pályázattal foglalkoznak, mégpedig 1956-os emlékmű
állításával, a faluház és az orvosi rendelő közötti terület területrendezésére. Erre bekérték az
árajánlatot, illetve Tóth Tamás kőfaragóval is felvették a kapcsolatot. Kéri, hogy az
elhangzottakkal kapcsolatban feltennék a kérdéseiket, javaslataikat. Köszöni, hogy
meghallgatták.
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Cséri Zoltánné: Kérdezi, hogy ami most elhangzik és elmondanak dolgokat itt, az
jegyzőkönyvben szerepelni fog-e? Valami történjen, vagy el se kezdje.
Keszler Gyula, polgármester: Jegyzőkönyvben felveszik, és az intézkedés megtörténik.
Minden elhangzott mondat a jegyzőkönyvben szerepel.
Cséri Zoltánné: Kutyatartással kapcsolatban kérdezné, hogy kiadta az önkormányzat azt,
hogy hogyan kell tartani a kutyákat, és mégsem úgy van. Itt a nyaralósokról van nagyrészt
szó. Nem pórázon tartják a kutyákat, másrészt szabadon vannak. Probléma volt már ebből.
Volt a Járási Hivatalnál is ez ügyben. Ralphnak éjjel-nappal kint a kutyája. Hegyi Zoltánról is
szó van. Lehetne-e valamit tenni, hogy történjen valami? A nyári időszakban vannak a nagy
szórakozások, volt tűzijáték, pedig nem volt augusztus 20-a, ugyanez az eset volt a Ralphnál,
Ritánál, volt a Somló Tamáséknál, hogy este 10 órától reggel 5 óráig, vagy 7,30 óráig
hangoskodtak. Kéri, hogy csináljanak rendet, mert aki elmegy hajnalban dolgozni, annak
pihenésre van szüksége. A falusi embereket is figyelembe kell venni, nem csak a
nyaralósokat. Mindig a rendőrséget hívják ki? Nem egy alkalommal volt ez az eset. Valami
szabályt kellene bevezetni. A falusi embernek be kell tartani sok mindent, a másik meg azt
csinál, amit akar. Elmondja, hogy a Hegyi Zoltán ingatlanán van egy fenyőfa, ami beleér a
villanyvezetékbe, amiről ők kapják az áramot. Vihar esetén a vezeték elszakadhat. Aki valamit
létesít, az a parkolási lehetőségről is gondoskodjon, ne az ő ablakuk alá álljanak az autóval.
Arra kíváncsi lesz, hogy milyen megmozdulás lesz.
Ő nem aszfaltos úton lakik, kéri, hogy hozzanak az utcába murvát, esőzéskor a sárban járnak.
Kíváncsi lesz, hogy érdemes volt-e eljönni, vagy maradjanak otthon?
Keszler Gyula, polgármester: További kérdések? Igaza van a felszólalónak, ezekkel a
problémákkal az év folyamán folyamatosan találkoztak. Ami elhangzott, az jegyzőkönyvben
lesz. Az ebtartással kapcsolatban elmondja, hogy többször küldtek ki figyelmeztető levelet
azzal, hogy mindenki a szabályokat betartva tartson kutyát. Ami a munkájukat nehezíti, hogy
ez is nagyon sok más mellett nem az Önkormányzat, Hivatal hatáskörébe tartozik. Azonkívül,
hogy értesül a problémákról, amit ő is megél, azon kívül, hogy a tulajdonosokat nem egyszer
írásban, szóban kérték, figyelmeztették, nem az ő hatáskörük. Ezért szokta azt mondani, hogy
írja le, és az írásos bejelentések továbbítása megtörtént a Járási Hivatal felé, ahova ezek a
hatáskörök telepítve vannak. Hatékonyabban kell fellépni, a büntetés fegyelmező eszközével
is hassanak oda, hogy megszűnjenek ezek a dolgok. Nem csak a zaj miatt, nagyon sok esetben
tényleg szabadon kószálnak a kutyák. Nagyon sok vendég van a faluban, és attól rettegnek,
hogy valamelyik kutya nekiugrik valakinek, gyermeknek, sajnos volt már erre példa a faluban
is.
Cséri Zoltánné: Aki kiadja a szobákat, és fogadja a vendégeket, azok is tájékoztassák a
vendégeket a kutyatartásról.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: ez nem helyi szabály, hogy közterületen nem hagyunk kutyát
felügyelet nélkül kóborolni, hanem ez máshol is így van, ahonnan érkeznek a nyaralók.
Biztos, hogy tudják. Tipikus emberi magatartással van probléma, hogy nem tartják be a
szabályokat.
Ha konkréteset történik, és írásban bejelenti, azt átteszik a Járási Hivatalba, mert ők a
szabálysértési hatóság.
Keszler Gyula, polgármester: A felsorolt problémákat jól ismeri. Év közben többször
beszéltek erről. Itt már a Járási Hivatal is tett intézkedéseket. A büntetés kiszabásától nem
5

oldódott meg a probléma. Nyári szórakozással kapcsolatban elmondja, hogy az alapvető
emberi együttélés szabályait kellene mindenkinek betartani. Több alkalommal beszélt már
több nyaralótulajdonossal, hogy az alapvető emberi érintkezés szabályait kellene betartani. A
tűzijáték alkalmával is beszélt az illetővel, ezt teszi most is. Hatóságilag milyen lehetőségük
van? Többször volt kint a rendőrség ilyen esetben.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Szabályozhatja a Képviselő-testület a háztartási tevékenységgel
okozott zajt pl. munkagépek, házibuli. Éjszaka a rendőrség kihívása a megoldás.
Keszler Gyula, polgármester: Úgy gondolja, hogy ebben a jegyző asszony által javasoltak
felé kellene elmozdulni.
Németh László, alpolgármester: Úgy emlékszik, hogy megalkották a rendeletet.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Igen beszéltek erről, de ahhoz már zajszakértő bevonása
szükséges.
Keszler Gyula, polgármester: Ehhez ki kellene hívni a szakértőt, hogy mérésre kerüljön a
zajszint. Beszélt Balaton parti település polgármesterével, ahol mindennaposak a nyári
rendezvények, hogy a szakértő mérése alapján a jogszabályban meghatározottnál nem
hangosabb a zajszint. Ígéri, hogy megnézik, és foglalkozni fognak vele.
Cséri Zoltánné: Kérdezi, hogy hétvégén lehet-e fűnyírózni, és kapáló gépet használni? Volt
rá példa, hogy a nyaralós éjjel szórakozik, és kiszóltak nekik, hogy vasárnap van, és
szeretnének pihenni. Aki hét közben dolgozik, az az otthoni munkákat hétvégén tudja
elvégezni.
Keszler Gyula, polgármester: írásban adnak választ. A fagallyazással kapcsolatban
elmondja, hogy ő úgy tudja, hogy ott megtörtént a gallyazási munkák. Megnézi a helyszínt. A
murvázással kapcsolatban elmondja, hogy ott ahol erre szükség van, oda vitetni fognak.
Tavaly is felvetette ez a témát, és akkor is megbeszélték. Nézzék meg együtt, hogy hova kell
rakni, elteríteni a murvát.
Meilinger Lászlóné: Virágosítással kapcsolatban elmondja, hogy annak idején, amikor
elindították a falu virágosítását, az tiszta virágos ház címmel indult el ez a program. Úgy érzi,
hogy félresiklott ez a dolog. Nagyon ösztönzően végezték a munkát. Úgy érzi, hogy nem
csupán a tiszta virágos udvar értékelés történik. A szakértőnek megvan a maga elgondolása
ezzel kapcsolatban, lehet, hogy éppen szakmailag jobban ért hozzá, hogy ne építészetileg
értékeljen. Meglepődött azon, hogy különdíjat kapott egy olyan ház, ahol építkezés folyik,
rendetlen az udvar. Szeretné, ha ez maradna meg, és ösztönözni, hogy virágot ültessenek, és
az legyen értékelve. Javasolná azt, hogy aki hosszú évek óta első díjat kap, kapjon egy táblát,
és legyen másnak is lehetősége nyerni. Többeknek is ez a véleménye. Tisztán van tartva a
falu. Virágosításnál ne az épület kerüljön előtérbe az értékelésnél.
Keszler Gyula, polgármester: Egyetért, és kéri, hogy adjanak javaslatokat az értékelési
szempontokra, hogy mi alapján értékeljenek. Azt jó ötletnek tartja, hogy aki már többször
nyert, az kapjon valami elismerő táblát. A független szakértőt azért kérték, hogy ne érhesse
vád az értékelőket, hogy elfogultak. Ha vannak ötletek, akkor azt szívesen veszik, és beépítik
a jövő évi kiírásba. Egymásra épülnek a mozgalmak, és csak úgy tudnak a többin is részt
venni, ha azokat a kiírásokat is figyelembe veszik.
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Meilinger Lászlóné: Az ültetés az legyen ízléses.
Keszler Gyula, polgármester: Figyelembe veszik a javaslatokat. További kérdés, észrevétel?
Tasner Tamás: Az utcanév változással nem ért egyet, annak ellenére, hogy az Akadémia ezt
javasolta. Folytatása az, hogy annak idején kapott ígéretet, hogy az úgy fog működni, hogy
kijön a hivatalból egy személy, és megcsinálják a lakcímkártyát. Az történt, hogy valakinek
felhívták a figyelmét, hogy menjen be Tapolcára és megcsinálják. Mint kiderült, hogy
mindenkinek személyesen kellett bemenni, mert akkor kellett meghatalmazás. Ez megtörtént.
Kiderült, hogy a lánya lemaradt a listáról, bementek a kővágóörsi hivatalba, a hölgy
tájékoztatta, hogy menjen be nyugodtan, ha valami problémája lesz, hivatkozzon rá.
Bementek az okmányirodába, és felháborodtak, hogy mi az, hogy így kell, felhívták a hivatalt,
és kioktatták, hogy ez nem így működik. Rá kellett volna írni a nevet, és aláírni, lepecsételni.
Volt olyan ígéret is, hogy a közüzemi szolgáltatóknál a címek ki lesznek javítva, nem tudja ez
megtörtént-e? Kérdezi, hogy az utcanévtábla cseréje megtörténik-e? Olyan szempontból
érdekli, hogy ezzel kész a feladat, és megoldódott minden. Annak idején a Mindszenti
napokkal kapcsolatban volt egy olyan megállapodás, hogy lakossági létszámnak megfelelően
kell hozzájárulást fizetni, ez létezik? Működik ez az alapítvány, mi a feladata, történik-e
valami?
Keszler Gyula, polgármester: Nagy részével egyetért. Azt, hogy a Tanács közt
megváltoztatták Levendula utcára, az ott lakók közül senkinek nem volt rá igénye. Nagyon
hosszú ideig húzódott ez a dolog. Többször kaptak törvényességi észrevételt azért, mert nem
tesznek eleget ennek a megváltoztatására. Kaptak a Magyar Tudományos Akadémiától egy
állásfoglalást, mert nem tartották szükségesnek a névváltozást – valamennyien ismerik,
lényege az volt, hogy a tanács a régi rendszer jelképe, ezért változtatása szükséges. Ezután
döntött úgy a Képviselő-testület, hogy megváltoztatják, és találtak olyan elnevezést, ami az
utcában lakók között nem keltett vitát. Azt ígérték, hogy az átvezetésre kerül a központi
nyilvántartásba. Adott esetben találkozott olyannal, hogy átvezetésre került, nagyon sok
helyen ezek az átvezetések megtörténtek. Lehet, hogy egyedi eltérések vannak. Tévedések
vannak. Tudja, hogy az átvezetés megtörtént. Ennek ellenére találkozott olyannal, ahol nem
került átvezetése. Ez mindenkinek az egyéni felelőssége. Gyakorlat, amit csináltak, hogy a
nyugdíjasok esetében elvitték az iratot cseréltetni az okmányirodába. Az eltérésekre nem tud
reagálni, mert nem ismeri.
Dr. Szabó Tímea, jegyző: Ezt nem tudja megmondani, hogy mi történhetett.
Tasner Tamás: A hivatalból küldték be az okmányirodába a feleségét, ő biztos, hogy nem jött
volna el, mert nem ez a megoldás.
Keszler Gyula, polgármester: A táblacsere jelzése jogos. Az önkormányzatnak feladata lesz,
hogy a településen egységes utca névtáblák legyenek.
Tasner Tamás: A házszámok is változtak. A közüzemi szolgáltatóknál a címváltozás
átvezetése hogyan történik?
Keszler Gyula, polgármester: Erre írásban fog válaszolni, most nem tudja megválaszolni,
addig is türelmet kér. Úgy gondolja, hogy több helyen, mint magánszemély kell, hogy
intézkedjenek. A Mindszenti napokkal kapcsolatban elmondja, hogy két évente került
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megrendezésre a találkozó. Ennek a rendezvénynek a költségei jelentősek, ezt nem tudják
vállalni. Létrejött egy Mindszenti Hagyományokat ápoló Egyesület, ebben az egyesületben
településenként 2 tag van. Az egyesület pályázatokat nyújt be arra, hogy a rendezvények
megrendezésére támogatást kapjon. Az elmúlt években a határon túli magyarok bevonása
címszó alatt egész komoly támogatásokat lehetett beszerezni. Ezért van az, hogy ezeket a
rendezvényeket támogatni nem kellett. Jövőre Mátramindszent fogja megrendezni, az
egyesület már beadta a pályázatot. További kérdés?
Meilinger Lászlóné: Véleménye, hogy nem jó dolog az, hogy a helyiek és a nyaralósok
között viszály van. Erről beszélni kell, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, pl közös
összejövetel?
Németh László, alpolgármester: Azt gondolja, hogy ha az ő szomszédságában lenne ez, nem
tudja mit tenne? Igaz az, hogy sok lehetőség nincs. Ő biztos, ha ilyen hatásfoka lenne az
egésznek, minduntalan kihívná a rendőrséget. Előbb-utóbb a rendőrség meg fogja unni, és
biztos lesz hatása. Azért nehéz dolog az, hogy üljenek le a -„bebíróknak” had szólítsa őket -,
mert vannak itt olyan emberek, akik ugyanúgy itt nyaralnak egy hétig, és pl. eljönnek a szüreti
felvonulásra, mert magukénak érzik falut. Azokkal az emberekkel nem kell beszélgetni, mert
azok az emberek tudják, hogy egy ilyen településen milyen emberi normák között élnek. Azok
akik eljönnek, és oda is csak dorbézolni jönnek, azokkal ha leülnek nagy valószínűséggel
eredményt nem fognak elérni. Legfeljebb elmondják, hogy azért van szabadidejük, hogy
eljönnek ide, és azt csinálnak, amit akarnak, mert azt gondolja, hogy azoknak az
intelligenciája kb. annyi, minthogy rendőrséget kell hívni, mert a szomszéd kérését nem
tudják teljesíteni. Emberi jellemekről és emberi értékekről van szó. Az a baj, hogy helyi
önkormányzat ebben nem tud lépni. A hivataloknak kell jelezni, mert előbb-utóbb ők is
megunják, és ők is lépnek olyan nagyot, hogy a másik fél is elgondolkodik azon, hogy
legközelebb is hangoskodik-e.
Keszler Gyula, polgármester: Valamiképpen emberi tulajdonságról van szó. Ahogy
fogalmazott az elején, hogy az alapvető emberi együttélés szabályait kellene mindenkinek
betartania, és akkor ezek a problémák nem lennének. Nagyon kevés eszköz van a kezükben.
Két alkalommal hívtak össze a „bebírók”-nak tájékoztatót, azért, hogy mi történik a
településen. Felvetődtek észrevételek az ő részükről is. Erre a meghallgatásra sem csak a
helyiek kaptak meghívót. Lehet, hogy a szomszédok is beszélhetnének egymással.
Németh László, alpolgármester: Elmondja a nyaralótulajdonosokkal folytatott
beszélgetéssel kapcsolatban, hogy ő úgy jött ki onnan, hogy ő nem szeretne leülni azokkal,
akik ott voltak, mert olyan emberek voltak, akik nyáron itt vannak egy hónapig, és mondták a
kéréseiket. Ők egy hónapig élvezték volna a szabályokat, utána az állandó lakosok tizenegy
hónapig szenvedtek volna. Azért jönnek ők ide, hogy jól érezzék magukat.
Meilinger Lászlóné: Már beszéltek korábban a buszmegállónál lévő útkanyarról, - ami
véleménye szerint nagyon veszélyes – hogy van-e erre valami megoldás?
Keszler Gyula, polgármester: Most van a felülvizsgálata a forgalomtechnikai eszközöknek.
Felvetődött a temetői útkereszteződés, valamint, hogy ide, megállani tilos táblát, és
sebességkorlátozó táblát javasolnak kihelyezni.
Németh László, alpolgármester: Ez az út a közúthoz tartozik. Már többször beszéltek arról,
hogy a csatornázás után jó útjaik vannak. Nincs megfelelő alapja az útnak.
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Keszler Gyula, polgármester: Egyeztetnek a közúttal és a rendőrséggel.
Orbán Józsefné: Nem télen vizsgálják felül, hanem nyáron, amikor nagyobb a forgalom.
Kanyarban megállnak az autóval mindkét oldalon.
Keszler Gyula, polgármester: Sebességkorlátozás bevezetését, valamint megállni tilos tábla
kihelyezését javasolják.
Meilinger Lászlóné: A rendezvényszervezők nem gondolnak a rendezvények szervezésekor a
parkolási lehetőségre.
Keszler Gyula, polgármester: Nem akar védeni néhány rendezvényt, de valahol ezt
szabályosan végig próbálták csinálni. A kalandfutási rendezvény is olyan volt, hogy az ország
területéről vonzott ide vendégeket. Ez esetben kijelölték a szervezők az önkormányzat
javaslatára azokat a helyeket, ami a parkolásra kimondottan alkalmas. Egyik hely volt a
futballpálya, amit nem vettek igénybe a vendégek. Ebben is valahol az a fajta emberi
tulajdonságok szerepelnek, amelyek másik kérdéseknél is felvetődtek. Kérdezi, hogy ehhez
kíván-e még valaki szólni.
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról
Előadó: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: Törvényi kötelezettség van arra, hogy évente egy alkalommal
ismertessék a lakossággal, hogy milyen környezeti állapotok uralkodnak a településen.
Részben már erről beszéltek az előzőekben. A levegőszennyezéssel kapcsolatban elmondja,
hogy a Káli-medence, így a település is a megengedett határérték alatt van. Ott tudnak
maguknak legtöbbet ártani, hogy szabályozták azt, hogy mikor kell égetni. Saját maguk is
tesznek nem száraz növényzet égetésével, hogy a levegőbe egész komoly szennyeződés
legyen. A település levegőjének tisztaságával nincs gond. A Bakonykarszt tisztességes
szolgáltatás nyújt. A vízzel kapcsolatban panasz az önkormányzatra nem érkezett.
Odafigyelnek a beruházásaikra, és az üzemi működésre. Alapvetően érdekük, hogy zavartalan
legyen a szolgáltatás. A csatornázás óta lényegesen jobb állapot van, mert az árokszakaszok
vannak kiszáradva. A Nemzeti Parknak köszönhetően odafigyelnek a területre, ennek
köszönhetően tényleg szép a Káli-medence. Nagyon sok látogató érkezik. Nincs olyan üzem,
ami a medence levegőjét szennyezné. Nincs olyan mértékű közlekedés, ami zavarná a
települést. Felhívná a figyelmet a kerékpárútra, ami a településen keresztül a közúton megy,
ami balesetveszélyes. Mióta a kötelező gallyazások történnek, lényegesen kevesebb az
áramszünet, még akkor is, ha jó néhány tulajdonos sérelmezte, hogy levágták a fát.
Megszűntek azok a problémák, amikor jöttek a tulajdonosok, hogy áramszünet van a vihar
után. Alapvető fontosságú, hogy odafigyeljenek mind a közlekedésre, mind a levegő
tisztaságára. Jelentős mezőgazdasági termelés nincs, nem kerülnek a talajba olyan vegyszerek,
ami a talajt nagy mértékben szennyezné. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel?
3. Közérdekű kérdések és javaslatok
Előadó: Keszler Gyula, polgármester
Keszler Gyula, polgármester: amennyiben valakinek valamilyen közérdekű kérdése,
javaslata van, akkor kéri, azt tegye meg, de úgy érzi, hogy ezeket átbeszélték az első napirendi
pont kapcsán. További kérdés, észrevétel?
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Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el – megköszönve az egész éves munkát, a
lakosság megjelenését -, közmeghallgatást 17:45 órakor bezárta.

Kmft.

Keszler Gyula
polgármester

Dr. Szabó Tímea
jegyző
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