MINDSZENTKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8282, Mindszentkálla, Petőfi utca 13.
Szám: Krs/705-13/2018.

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. október 17. napján megtartott közmeghallgatása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. október 17-én
17:00 órakor megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Mindszentkálla Község Önkormányzat Faluháza
Jelen vannak:

Németh László István polgármester
Csombó Zoltán alpolgármester
Fekete Imre képviselő
Kiss János Ambrus képviselő
Szép László Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző
Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető
Tapolcai Rendőkapitányság részéről: Sztrik Ákos r.százados, örsparancsnok
Lakosság részéről megjelent 25 fő
Németh László István, polgármester: Köszönti Mindszentkálla község lakosságát,
Képviselő-testület tagjait, aljegyző asszonyt, hivatal munkatársát. Köszönti Sztrik Ákos
r.százados, örsparancsnok urat. Köszöni, hogy elfogadták a meghívásukat. Megállapítja, hogy
a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, az ülés határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti
napirendi pontokat, melynél az első kettő napirendi pontot javasolja felcserélni. Továbbá
kiegészítené napirend előtti tájékoztatás céljából, melyet a Tapolcai Rendőrkapitányság
tartana. 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
96/2018. (X. 17.) HATÁROZATA
A 2018. október 17-i közmeghallgatás napirendi pontjainak elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. október 17-i
közmeghallgatás napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1. Tájékoztatás a környezet állapotáról
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
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2. Beszámoló a képviselő-testület 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
3. Közérdekű kérdések és javaslatok
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: Átadja a szót Sztrik Ákos r.százados úrnak, a
Badacsonytomaji Rendőrörs örsparancsnokának.
Sztrik Ákos, r. százados: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy néhány dologra hívná
fel a figyelmet, ami aktuális. Sajnos rendszeresen előfordul, még manapság is, hogy csalók
környékezik meg az embereket, melyet több formában tesznek, és nagyon profi módon.
Néhány módot ismertet, és ha valaki ilyennel találkozna, akkor ezzel elébe tudnak menni a
dolgoknak. Pl. felhívják a lakosságot mobiltelefonon, elmondják, hogy nyertek különböző
összeget, ehhez hogy a pénzt fel tudják venni, csak egy dolgot kell tenniük, hogy vásárolni
kell egy feltöltő kártyát, és megadnak egy telefonszámot, hogy hova töltsék fel, ezek után
nyilván nem elérhető az úriember aki hívja az „áldozatot”. Nagyon jó beszélőkével
rendelkeznek, nagyon jól adják elő a történetet. Érdemes erre odafigyelni, hogy ha
feltöltőkártyát akarnak vásároltatni Önökkel, akkor ezeknek ne dőljenek be. Ami még
előfordulhat egyébként, hogy különböző szolgáltatók munkatársainak adják ki magukat.
Tudni kell ezekről a szolgáltatókról, hogy soha nem hoznak vissza személyesen pénzt.
Elterelve a figyelmet, el fogják venni a pénzt. Az idei éven ez már nem volt jellemző az ő
területükön, de országosan még mindig jellemző dolog. Azt gondolja, hogy az őszi
földmunkák kapcsán felhívná a figyelmet, hogy az autókat ne hagyják nyitva, és minden
értéket, iratokat nem kell benne hagyni. Ha ilyen munkát végeznek, erre érdemes figyelni. Ha
van valakinek kérdése, szívesen válaszol. Ennyit szeretett volna elmondani.
Németh László István, polgármester: Elmondja, hogy tegnapi napon volt nála Horváth
József r. őrnagy úr, beszélték, hogy annyira nem fertőzött ez a község ilyen jellegű
„mutatványokkal”. Talán a lakosság is jól kezeli, vagy azok, akik ilyen jellegű
bűncselekményt akarnak végrehajtani, elkerülik a falut. Ha van kérdés, tegyék fel. Mivel
kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a tájékoztatást.
Sztrik Ákos r.százados 17:10 órakor távozott.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Tájékoztatás a környezet állapotáról
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István, polgármester: A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének e) pontja és az 51. § (3) bekezdése írja elő az
önkormányzat feladatának a környezet állapotának értékelését, elemzését és a lakosság évente
egyszeri tájékoztatását.
Mindszentkálla Község a Káli‐medence egységesnek tűnő területe 3 kistája közül a
„Badacsony-Gulács csoport” kistájhoz tartozik.

3

Közigazgatási területe 1083,8 Ha, amelyből belterület 50,3 Ha, a zárkerti részek 219,8 Ha, a
külterület nagysága 813,7 Ha. Jellegzetes háromutcás település, meghatározó szerkezeti elem
a falut észak‐dél irányban átszelő országos mellékút, két oldalán szalagtelkekkel. A telkek
beépítése jellemzően oldalhatáron álló, nyeregtetős épületekkel. A belterület legnagyobb része
falusias lakóterület. A beállt történelmi településmaghoz északról és délről nagyméretű,
összefüggő belterületi beépítetlen lakóterületek csatlakoznak. A település központja a
templom és a polgármesteri hivatal közötti területen alakult ki. Zöldterület, közpark nincsen a
településen. A település sportpályája a délkeleti részén található, területén épületek nem
állnak. A sportpályától északra, a belterület szélén árok húzódik, ahol gyepes területek
alakultak ki, mivel a nedves terület beépítésre nem alkalmas. A község temetője a
belterülethez közvetlenül északkeletről csatlakozik.
A Káli‐medence jelenleg a Balatoni Nemzeti Park része. Először a kővágóörsi kőtenger vált
védett területté 1976‐ban a 17/1976. OTvH sz. határozattal, majd jóval később, 1984‐ben
9111 hektárnyi területen létre hozták a Káli‐medence Tájvédelmi Körzetet, a Balaton‐
felvidéki táj mintaterületét. 1997‐ben a 31/1997. (IX.23.) KTM rendelet alapján, a Balaton‐
felvidéki Nemzeti Park megalapításával a Káli‐medence a legmagasabb fokú védettséget
kapta meg, s a Nemzeti Park központi részévé vált. Mindszentkálla tekintetében fokozott
védettségű a Köves-hegy, a Nemzeti Park által kezelt terület a Kopasz‐hegy keleti lejtői, Kő‐
hegy, Sátorma‐hegy erdei, délkeleti gyepek a Sásdi‐rétekhez kapcsolódóan, délnyugaton
húzódó nedves gyep.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII törvény erejénél fogva védelem alatt áll
valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár, Mindszentkálla
Község tekintetében megjegyezendő a Kút‐fői forrás, azonban ennek ellenére jogszabállyal
jóváhagyott jegyzék nem került megalkotásra.
Az országosan védett építmények mellett rendkívül magas a védelemre érdemes, a
tájegységre jellemző népi lakóházak száma. A védelemre javasolt épületek köre, a védelem
szempontrendszere településenként eltérő. Országos védelem alatt áll a Kereki-pusztai és a
Garanyi-dűlői templomrom és a római katolikus templom.
A 27/2006. (II.7.) kormányrendelet alapján a Káli medence valamennyi települése
nitrátérzékeny terület, ennek megfelelően a „helyes mezőgazdasági gyakorlat” előírásait be
kell tartani, és alkalmazni kell a településen. A Nemzeti Park kezelésében lévő területeken a
mezőgazdasági művelés aránylag ellenőrzötten zajlik, az abból származó szennyezések a
vegyszerhasználat korlátozása miatt kevésbé jelentősek.
Mindszentkálla Község levegőjét a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a 10. légszennyezettségi
zónába sorolja, vagyis a szennyezőanyagok közül a kén‐dioxid, nitrogén‐dioxid,
szénmonoxid és benzol mennyisége az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, a szilárd
légszennyező anyagok mennyisége a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
Nagy zajkibocsátással működő ipari vagy mezőgazdasági üzem a területen nem található, a
zajterhelés forrása a közúti közlekedés, ami nem számottevő. A közlekedésből, valamint az
üzemi létesítményektől származó zaj zajterhelési határértékeit, a 8/2002.(III.22.) KöM–EüM
rendelet mellékletei tartalmazzák
Mindszentkálla területét a Balaton törvény szerinti országos kerékpáros törzshálózat nem
érinti, de területén egy térségi jelentőségű kerékpárút áthalad, Balatoncsicsó irányából érkezik
a Monoszlóra, majd a Balatonhenye ‐ Köveskál ‐ Kővágóörs ‐ Szentbékkálla ‐
Mindszentkálla ‐ Kékkút ‐ Salföld útvonalon hagyja el a Káli medencét Badacsonytomaj
irányába.
A településen a vezetékes ivóvízellátás megoldott, a vízellátó hálózat 100%‐os szintre
kiépítettnek tekinthető, az ivóvízvezeték minden utcában kiépült, az ellátás regionális
hálózatról történik.
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Mindszentkálla területén a villamos energia szolgáltatója az E‐ON Észak‐dunántúli
Áramszolgáltató Zrt. A terület villamosenergia‐ellátása 100%‐osnak minősíthető. A térség
villamosenergia ellátását a 120 kV‐os Litér‐Keszthely gerincvezeték biztosítja. A fejlesztési
területek ellátása a meglévő települési hálózatokról biztosítható, azonban a
transzformátorállomások bővítése szükséges. A tájképvédelmi területeken, illetve hosszútávon
a medence teljes területén a légvezetékeket földkábelre kell cserélni.
Fontos Mindszentkálla meglévő táji, környezeti, települési értékek megóvása, gyarapítása, a
történelmi falukép megőrzése a komplex tájgazdálkodás elveit figyelembe vevő gazdálkodás
támogatottságának növelése, valamint az ökologikus tájgazdálkodás előtérbe helyezése (helyi
biogazdálkodásból származó termékek előállításának és árusításának támogatása, a területre
jellemző hagyományos gazdálkodási módok, valamint növény‐ és állatfajok megjelenésének
ösztönzése, szőlőgazdálkodás segítése, gyümölcsösök telepítésének ösztönzése, hagyományos
gyepgazdálkodás és rideg állattartás támogatása).
2. Beszámoló a képviselő-testület 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Németh László István, polgármester
Németh László István polgármester: Több ponton érinti a mindszentkállai Képviselőtestület munkáját, melyet a képviselő-testületi ülések számáról, rendeletek alkotásáról,
módosításáról, fontos területekről. Nyilván azokat a dolgokat szeretné érinteni, amelyek nem
első sorban a képviselő-testület számára izgalmas, hanem a falu lakói számára. Az elmúlt
időszakban hét testületi ülés volt, plusz rengeteg rendkívüli ülés. Hatályos rendeletek száma
31. Néhány fontos rendelet-tervezet előtt állnak, amivel dolgoznak. Lehetőleg azok a
bonyodalmak sem legyenek meg a községben, amelyek esetlegesen ebben a nyári hónapokban
megvoltak. Egy ilyen fontos tervezetnek szánják a közösségi együttélés alapvető szabályainak
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezetet. Olvasható volt a legutóbbi
testületi ülés tervezeteként, melynek sok olyan pontja volt, és arról szól az egész, hogy
igyekeztek olyan problémákat felvetni, amelyekre nem nagyon találtak megoldást az elmúlt
időszakban. Ezt szeretnék rendeletbe foglalni, hogy a következőkben tudjanak lépni. Ezt a
rendeletet mik alkotják, azt a hivatal fogja kidolgozni a kormányhivatallal egyeztetve, hiszen
törvényi, jogszabályi megfeleltetésnek kell kitenni. Lényeges szempont volt az, ami miatt azt
mondták, hogy kezdjenek el vele foglalkozni az elsősorban olyan probléma volt, hogy ebben
az évben folyamatosan igyekeztek a belterületi és külterületi ingatlanoknak a művelését
megkérni. Voltak olyan belterületi ingatlanok, ahol eléggé elvadult a gyomhelyzet, melyet a
szomszédos lakó nehezen tűrte. Ennek kezelésére próbálnak egy rendeletet alkotni, mely nem
lesz egyszerű a jegyző asszony elmondása alapján, de azt gondolja megbírkóznak vele, nem
sürget az idő, hiszen egy szezonnal végeztek, és azt gondolja, hogy valamikor a következő év
április-május hónapjára kellene úgy felállni ezeknek a gondolatoknak, hogy mind a két fél,
mind azok akik a másik oldalon megnyugvó pontra jussanak. Néhány rendezvényt szeretne
ismertetni. Ahogy azt a jelenlévők is tapasztalták, igyekeztek a közösségi rendezvényeken,
ünnepeken módosítani. Ehhez nagy segítség volt un. Őszülő Dalárda, akik alapvetően az
ünnepségek megvalósításában is segítséget nyújtott. Hathatósan azokon a közösségi
megmozdulásokon, ahol alapvetően dolgozni kell, ilyen ünnep, mint pl. a falusi disznóvágás,
nőnap, március 15., anyák napja, májusfa állítás, augusztus 20., Megvalósuló falunap, melyet
első gondolatra a képviselő-testület nem szeretett volna megrendezni, de voltak indokok,
melyekért megtartották. De elmondja, hogy nem valószínű, hogy ebben a rendben szeretnék
csinálni. Az elmúlt hétvégén szerepelt a községben a kővágóörsi falusi színház, ami
rendezvény még hátra van az az október 23-a, megemlékezés a világháborús emlékműnél,
idősek napja, mikulás, falukarácsony. Ez elmúlt évben sikerült pályázaton olyan pénzhez
jutni, ami alapvetően az önkormányzat lakosságát érintette, - nem közvetlenül, hanem
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közvetve -, az pedig az orvosi rendelő felújítására elnyert 6,1 M/Ft, amelynek 10% önrésze
volt. A megvalósítás nyáron megtörtént. A vállalkozók elszámoltak, jelen pillanatban is folyik
az elszámolás az államkincstár felé. Azt gondolja a szeptembertől kezdődően mindent
kielégítő orvosi rendelő várja a betegeket. Ezzel a felújítással ezt az épülettömböt meg tudták
újítani, korszerűsíteni tudták a fűtést, és ezáltal reméli valamelyest a költségek is csökkenni
fognak. Jelen pillanatban folyamatban van, de október 31-ig befejeződik az árok
karbantartása, illetve a kibetonozása a 46 m-es szakasznak. Remélik, hogy ezzel a szakasszal
és a következő lehetőségekkel elérik azt, hogy a faluba lezúduló víz a megfelelő helyen el
tudjon menni, és ne okozzon problémát. Az elmúlt hónapok nagy esőzései után körbejárta a
falut, és nem látott nagy vészt. Nyilván vannak olyan helyek, ahol megáll a víz. A szezonban
nem akartak hozzányúlni, pályázatot írtak ki, illetve a környező települések vállalkozóit
megkeresték ezzel a problémával, - mind a Kopasz-hegyről, mind a közben lévő problémával
– egy olyan megoldást kellene találni, ami megakadályozza a fehér kavics örökös elvitelét,
erre Balatonfüreden egész jó módszereket látott. Nagyon fontos, és nem győzi sokszor
kihangsúlyozni – köszönet a falugondnoknak, és közfoglalkoztatotti programban
részvevőknek - hogy nem találkozott olyan emberrel sem a szezonban, sem máskor aki nem
mondta volna azt, hogy milyen gyönyörű a falutok, és rend van, tisztaság van, virágosak a
közterületek. Ez jóleső érzés, büszkeség azoknak elsősorban, akik ezt létrehozzák, de nekik
sem mindegy, hogy milyen otthonba érkeznek haza. Ezt az arculatot folyamatosan meg
kívánják tartani, ameddig ezek a lehetőségeket bírják, addig egyszerűbb lesz. Terveik között
szerepel még a balesetveszélyes fák eltávolítása. Fát kivágni engedély nélkül, csak akkor
szabad, ha oly mértékű balesetveszély van, ami erre indokot ad. Ha reálisan gondolkodnak,
akkor már a realitás azt mondja, hogy ebben az évben nem tudják megcsinálni az I.
világháborús emlék helyet, ki szeretnék egészíteni egy II. világháborús emlékhellyel a
templomkertben. Amelyhez a keresztek megvannak, a terv megvan, táblák csúsznak, melyek a
neveket tartalmazzák. Amennyiben a közeljövőben elkészül és belefér megpróbálják
megcsinálni a megemlékezésre, ha nem, akkor csúszik a következő időszakra. Két dolgot
felvet még, ami az idei nyáron csúcsosodott ki, és ez a szennyvízcsatornának a problémája.
Azt tudni kell, hogy január 1-jétől a tulajdonlás - bonyolult ceremónia mellett – az
önkormányzatok tulajdonába került, működtetik és szolgáltató pedig az üzemeltetést vállalta.
Alapvetően egy bonyolult procedura alapján az önkormányzatokhoz került és szembesültek
olyan problémákkal, amelyek eddig is megvoltak, csak eddig a Bakonykarszt igyekezett
megoldani, most az önkormányzatra zúdult az egész. A szezonális időszakban 250 m3 a
teljesítménye a köveskáli szennyvíztisztítónak. Ezt a mennyiséget jóval túllépi a Kálimedencei terület. Folyamatosan érkeztek azok a megkeresések, hogy engedélyezzék a
rendszerre való rákötést. Olyan engedélyeztetések érkeztek, hogy magánszemélyként ráköt
nagyobb fogyasztási egységgel. Ez egy kicsi szöget ütött az önkormányzatok fejébe, hogy
vajon mitől van egy a nagy megterhelés. Polgármester urak megkérték a szolgáltatót azzal,
hogy küldjék meg a vállalkozó fogyasztók listáját, akik vállalkozóként vannak nyilvántartva.
Természetesen voltak olyan vállalkozások, melyek nem voltak vállalkozásként nyilvántartva
különböző okok miatt. Lehet, hogy menet közben lettek vállalkozók, lehet, hogy egy
bekötésük van. Lényeg az, hogy a magánszemélyek és a vállalkozások csatornahasználata el
kell különíteni egy nagyon fontos indokkal. Kényelmetlen lesz nyilván való néhány olyan
vállalkozásnak, aki nem magáncélra használja, de magánemberként van bejelentve, de
valamilyen lépést kell tenni. Megtegyék-e ezt a lépést, vagy hagyjanak mindent ahogy volt, de
elképzelhető, hogy azokban az időszakokban, amikor csúcson van a szennyvíztelep,
vízkorlátozás lép életbe a Káli-medencében. Ez a kérdés volt az, amelyet a polgármestereknek
egy nagyon gyors körben el kellett dönteni, hogy hagynak-e mindent a régiben, vagy valamit
próbáljanak megtenni az ügy érdekébe, hogy ezt a vízkorlátozást ne kelljen bevezetni. Két
eset van, ki kell bővíteni a szennyvíztisztító területet, vagy kell mellé csinálni még egyet. Ezt
6

akárhogyan akarják és akármit is csinálnának, ez kb. 200 M/Ft-os tételt jelent. Erre az
önkormányzatoknak nincs a költségvetésben forrás, és pályázati forrás sincs rá. Jelen
pillanatban olyan reális lépéseket tettek meg, hogy a későbbiekben le kell ülni a képviselőtestületeknek, konszenzuson kialakuló elvi álláspontot kell kialakítani, ami ezt a kérdést
rendbe rakja. Nem lehet azokkal a metodikákkal továbblépni sok minden kérdés, amit az
elmúlt évtizedben, évtizedekben vittek, azért mert oly mértékű a Káli-medencére zúduló
idegenforgalom – ami nem probléma - , és szeretnék, ha a problémák nem csúcsosodnának ki.
Hozzáteszi azt is, hogy nyilván itt is van olyan probléma, de közel nem ekkora probléma,
mint ahogy a medence néhány településén van. Ezt közösen kell megoldani, mivel ez az 5
településre kell, hogy működjön, mivel a fenntartás a működtetés is közös dolog. Nyári
alkalommal többször is kiöntött a szennyvíz csatorna, és a Burnót-patakba is belefolyt, ami
veszélyezteti a vízforrást is. Az egyik működött élelmiszer-bolt megszűnt. A bolt
megszűnésével elsősorban az időskorú emberek, illetve a lakosság, azok valamilyen hátrányt
élveznek innentől kezdve. Kérdés, hogy milyen kötelezettsége van az önkormányzatnak ilyen
helyzetben? Ilyen kötelezettség nincs előírva a hivatal tájékoztatása alapján. Azt gondolja,
hogy valamilyen szinten az önkormányzatnak mégis csak oda kell figyelni arra, hogy azoknak
az időseknek, akiknek ilyen jellegű problémája van, erre megoldást keressenek. Beszélt sok
vállalkozással nem szándékoztak ilyen jellegű tevékenységet beindítani. Balatonszepezden
működik egy mozgó abc-szerű dolog, meg fogják keresni ezügyben. Igyekeznek megoldást
keresni, de lehet, hogy az lesz a legkézenfekvőbb, hogy a falugondoki szolgálat
bevásárlásokat fog szervezni. Az is beleférne ebbe, ha egy napon azok, akik – férőhely
függvényében – személyesen is megtehetik a falugondnoki járattal. Szeretnének segítséget
nyújtani az időseknek, de keresik a megfelelő hátteret. Nem számít kereskedelmi
tevékenységnek, ha pl. megrendelés alapján minden reggelre hozni pékárut stb., amit át
lehetne venni személyesen. Nem tudják mi lesz a megoldás, de mindent megtesznek. Bolt
még hivatalosan nem szűnt meg. A szezon előtt és után 2 falufórumot tartottak, melyek
kizárólag a falu közlekedési rendjének a változása miatt történt. Ezen a falufórumon
elsősorban a vállalkozók, az érintettek és néhány falubeli volt jelen. Azt gondolja, hogy
ütköztették a nézőpontokat. Voltak, amelyekben nem értettek egyet, voltak, amelyekben
egyetértettek. Alapvetően három hónapról van szó a rendeletük alapján. Egyeztetések voltak a
közúttal, nem olyan egyszerű ezeket a táblákat kitenni. Azt szeretné jelezni, hogy nem az
önkormányzat kérésére, és nem az önkormányzat képviselő-testületében fogalmazódott meg
ennek a megvalósítása, hanem a falu lakossága kérte. Tavaly, amikor nem voltak kint a táblák,
nem volt olyan nap, amikor ne szidalmazott volna bárki, bárkit telefonon – nyilván neki
mondva – illetve a tavalyelőtti közmeghallgatáson a jelenlevő személyek is számon kérték a
képviselő-testületet a tekintetben, hogy amiről évek óta beszélnek a falu központjában és a
faluban is kialakult egyfajta állapot, azt megtetézve még, mikor lép az önkormányzat
képviselő-testülete, amit most megtettek. Érdekeket sértenek ezzel. A falu lakosságának
kérésére történt. Azt is kérdezték akkor, hogy megvárják-e azt, amíg valaki meghal? Nem
várták meg, ezt meghozták. Van egy másik kérdésköre ennek a táblás históriának, az 5 t
behajtani tilos súlykorlátozó táblák. Ez egy érdekes történet. Erre is volt visszajelzés a
képviselő-testület felé, hogy csak beszélnek róla, de nem rakják ki. Köztudott az is, hogy a
Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a rendelettel szemben, módosítani kell.
Elsősorban nem a táblával van problémájuk, hanem első körben a legnagyobb probléma az
volt, hogy nincs felhatalmazása az önkormányzatnak arra, hogy bármilyen súlykorlátozó tábla
engedélyéért pénzt kérjen. Itt az önkormányzat törvényt sértett, melyre a Kormányhivatal
felhívta a figyelmüket. Ez a rendelet a törvényességi felhívás figyelembevételével módosul. A
tervezetben szerepelnek olyan pontok, hogy ki, mikor és hogyan mehet be. A kormányhivatal
nem fog olyan rendeletet engedélyezni, ami diszkriminatív. Erkölcsös képviselő-testület ezt
nem teheti meg. Itt van a legfontosabb részre annak a változásnak, ami 2017. óta megtörtént a
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képviselő-testületen belül, hogy minden egyes rendeletalkotásnál az hangzik el, hogy úgy
hozzanak rendeletet, hogy az egész falu lakosságára vonatkozni fog, és ennek akár a
pozitívumát és akár negatívumát ennek a képviselő-testületnek vállalni kell. Így dőlt el ez a
rendelet is. A kormányhivatal álláspontját figyelembe véve ezen tudnak módosítani. Talán e
tekintetben lehetőségük van arra, hogy felülírják azt a gondolatot, amit akkor képviseltek, és
talán még azt a kritikát is el kell fogadni, hogy nem volt az olyan jó, amikor akkor meghoztak,
mentségükre legyen mondva, hogy egy élő rendeletet kopíroztak le a községre.
Valószínűsíthetően az országban mindenhol megszüntetik ezeket a pénzes históriákat.
Ellenőrzések is voltak az önkormányzatnál, és a fenntartott intézményben is. A tekintetben
nyugodt, és boldog, hogy ezek az ellenőrzések mindig pipával zárultak. Az idősek otthonánál
volt szakmai ellenőrzés, amely mindent rendben talált. A falugondnoki szolgálat – mondhatja,
hogy mintaként szolgál a Káli-medencében – ellenőrzése folyamatban van, illetve a szociális
ellátások, illetve juttatások területén is volt ellenőrzés. Mindent rendben találtak, mely
elsősorban nem a képviselő-testület munkáját, hanem sokkal inkább a hivatal munkáját
dícséri. Ezúton megköszöni a hivatal munkáját. Itt köszöni meg továbbá a fagyizónak és a
kocsmának plusz tevékenységet, melyet a falunapon szolgáltatásként működött. Ez az
összefogás és ez a hozzáállás kell, hogy jellemezze a falut, függetlenül attól, hogy vannak
nézeteltéréseik, vannak olyan pontjai az életüknek, melyekben nem értenek egyet. Soha nem
történt olyan, hogy asztal mellé leülve józan érdekeket ütköztetve ne tudtak volna zöldágra
jutni. Üzengetéssel, kiabálással, különböző jelzők használatára nem reagál. 2017. évben úgy
alakult a költségvetés, hogy a megtakarításokat próbálják meg tartani, mert ez az összeg fogja
képezni annak az alapját, ami akkor nagy vágyuk volt, hogy a faluház tetőterében csináljanak
egy bakancsos turista szállót, mert igény van a faluban. Ma már a faluban rengeteg szállásadó
van, akik kielégíti ezen igényeket. A pályázati környezet, a pályázatok elszámolása, a
pályázatokhoz való hozzájutás megnehezíti, hogy ezt a vágyukat, realizálják, megvalósítsák.
De ennek ellenére nagyon pozitív dolgon estek át, pályázati pénz nagyon megdobta a
költségvetést, ettől függetlenül azt tapasztalja, hogy ha mindent kifizetnek, és megjön az
állami támogatás, kb. 17 M/Ft a megtakarítás. Elmondta ez már korábban, hogy ez annak
köszönhető, hogy valamilyen szinten következetesen végig vitték azt, amit elhatároztak.
Nincs kivételezés, minden rendelet mindenkire egyformán vonatkozik. Ez a képviselő-testület
emelt fővel mehet végig az utcán, mert tisztességgel ellátják a feladatot, amivel a közösség
megbízta őket. A költségvetés III. negyedévénél a kiadások 60% állnak. Valamilyen
takarékosságot tudtak e tekintetben végrehajtani, annak ellenére, hogy minden olyan dolgot
megcsináltak, amit terveztek. A bevételi oldal azt mutatja 91%-on van, melyet a pályázati
pénzek módosítottak. Ez nem azért van, hogy a következő negyedévben csak 9% fog jönni,
nyilván a következő negyedévre is jönnek azok a források, amiknek jönni kell. Ez azt jelenti,
hogy a bevételi oldalt alapvetően alul tervezték. Ha több lesz a bevétel, több lesz a maradvány
is. A képviselő-testületnek szándéka, de van egy szélesebb társadalmi réteg, akivel
folyamatosan beszélgetnek és azoknak a beszélgetéseknek a konklúzióját általában beleveszik
ezekbe a rendeletekbe. Ezeknek a pénzeknek az elköltése sem úgy fog történni, hogy 5 ember
meghatározza, hanem a mindszentkállai faluközösség céljait kielégítő célokra fog menni.
Lehet, hogy lesznek portalanított utcáik, de vigyázni kell a meglévőkre, hogy ne azokat
kelljen javítani, hanem újakat létrehozni. Lehet, hogy a belterületet tudják modernizálni,
esetleg az intézményeiket fejleszteni. Köszöni, hogy meghallgatták, ennyit szeretett volna a
2018-as beszámolóban elmondani.
Kéri, a kérdéseket, hozzászólásokat, egyéb megnyilvánulásokat próbálják megbeszélni.
Meilinger Csaba, lakosság részéről: Első kérdését folytatná, és azt mondja, hogy folytatná,
mert már szeptemberi lakossági fórumon beszéltek róla. Kéréssel fordulna a képviselő8

testülethez, hogy a szeptember 26-i ülésen elfogadott tervezetet, melyet felküldtek a
kormányhivatalba, és azóta is beszéltek róla, kéri, hogy ne ezen az úton haladjanak tovább,
vegyék le a táblákat. Lehet mondani, hogy rosszak az utak, ez csak bürokrácianövelő. A falu
többi utcáin nincs kamionforgalom, és brutális autóforgalom. Nem beszélve arról, és úgy
gondolja, hogy nem lesz megkülönböztetés, hogy kinek ad ki engedélyt az önkormányzat. Ha
valaki akar hozatni egy autó fát, az teherautóval együtt 2 t lesz, aki akar hozatni autó kavicsot
11 t lesz, ha beengedik akkor annyira mindegy. Nem hiszi hogy a hivatalnak, vagy neked
hiányzik ez bürokratikus teher, hogy engedélyt kell erre kérni. Nem hiszi, hogy ezektől az
autóktól tönkre fog menni bármelyik utca a faluban, és olyan hatása lenne. Érti, hogy meg kell
védeni az utakat, de azt is látja, hogy a süllyedések nem az autóktól van, hanem a csatorna
helye van megrepedve. Érti a szándékot, és nem rossz a szándék. Többször beszélgettek erről
a dologról. Úgy gondolja, hogy most már kiforrta magát ez. Azt említette a polgármester úr,
hogy a parkolásos táblák kihelyezésére volt közakarat. Nem tudja, hogy itt a faluban ki
mondta, hogy szeretné az összes önkormányzati úton 5 t súlykorlátozó tábla legyen?
Megkérdezi az itt lévőket, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy ezekre a táblákra nincs
szükség? Csak azért, hogy lássák a falu szavát, mert sokszor úgy érzi, hogy mintha nem egy
településen lennének egy-két dologban. És eddig bármelyik képviselő-testület, vagy
polgármester alatt is, amkor nem voltak korlátozó táblák, rossz kézbe lett volna falu, és rossz
gazdája lett volna a falunak. Úgy gondolja, hogy nem nőtt a forgalom. Kéri az itt lévőket,
hogy ki szerint ne legyen 5 t tábla?
Cséri Zoltánné, lakosság részéről: Ő egyetért az előtte szólóval. Férje is traktorral dolgozik
mezőgazdaságban, nem tartja jogosnak, igaz nem minden nap áll meg közterületen a
traktorral.
Németh László István, polgármester: Nem mondta, hogy mindenkinek meg fogják adni az
engedélyt. Rendelet tartalmazza, hogy milyen lehetőségekkel lehet aláírni az engedélyt.
Meilinger Csaba, lakosság részéről: Olvasta a jegyzőkönyvben, hogy beletették a tervezetbe
a „különösen” szót. Ami azt jelenti, hogy van ok, hogy különösen, de bárkinek megadható az
engedély. Szerinte, ha egy teherautó, ha bármit is visz, akkor ugyanolyan kárt okoz az útba.
Mi alapján tudják szelektálni, hogy pl valaki tüzelőt szállítani, aláírják, ha pl. valaki építkezik
és építőanyagot akar vitetni, az nem mehet be. Ez a szubjektív része, ha nem megoldható
máshogyan. Tudják, hogy pl. az építőanyag szállítását kisebb autóval is meg lehet oldani, de
ezt plusz költséget jelent. Kéri, hogy fontolják meg.
Németh László István, polgármester: Elmodja, hogy nem akar személyeskedni, hogy két
évvel ezelőtt ki mondta, hogy csak a szájuk jár, és a táblák nem kerülnek ki. Elhangzott sok
mindszentkállai hölgy és úr szájából, azok közül, akik itt élnek hosszú távon. Számára a
súlykorlátozó táblának a mennyisége nem jelent sokat. Nem is gondolja, hogy számára
meghatározó lenne, vagy bárki számára, ez egy köznek a kérése volt. Ezt a köz kérést
képviselte az önkormányzat. Akkor járt el helyesen, ha minden útjára kitette a táblát. Az lett
volna a diszkrimináció, ha nem így teszi. Az helyes-e, hogy 5 t-s táblát tett ki, arról lehet
beszélgetni, hogy visszavegyék-e, azon is lehet beszélgetni. Megkérdezné a falut, hogy
amennyiben, és a következő szezonban, mert nem lesznek súlykorlátozó táblák, vagy nem kell
engedélyt kérni, az alsó utcákon keresztül-kasul fognak teherautók mászkálni különböző
céllal, az nem lesz probléma? Olyan lehetőség van ma ezen a területen, hogy bizonyos
időszakokban nem egy kocsi fa fog elmenni, hanem annál sokkal több. Nem szeretné
megvédeni az 5 t, de meg szeretné védeni a képviselő-testület rendeletét, ami most hatályba
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van. A rendelet-tervezet véleményeztetésre a Kormányhivatal felé elküldésre került. Ha nem
megfelelő a tervezet, azt jelezni fogja a Kormányhivatal az önkormányzat felé.
Cséri Zoltánné, lakosság részéről: Melléképületet szeretnének csinálni, és igaz az, és nem
tartja jogosnak, hogy többet fizessenek a szállításért, épp elég kifizetni az építőanyagot.

Németh László István, képviselő: Pont erre szolgált a rendelet, hogy ilyen esetekben, amikor
ilyen jellegű behajtások vannak, a behajtási engedélyt meg kell adni.
Meilinger Csaba, lakosság részéről: Amiről beszéltek, hogy a Levendula úton történt
építkezés miatt ment tönkre az út, ez teljesen egyértelmű. Ezekkel az a baj, érti, hogy nem
lehet mindjárt a papírt kiadni, de pontosan ez megbonyolítja az építkezés menetét. Nem hiszi,
hogy erre a polgármesternek szüksége vagy, hogy minden napon engedélyt írogasson alá.
Nem is beszélve arról, és érti, hogy mit mond, de továbbra sem tartja azt valóságosnak, hogy
itt ilyen őrült nagy autóforgalom van. Vannak olyan dolgok, amelyeknek nem látja értelmét.
Kéri, hogy gondolják át. Látszik most, hogy 15-20 ember nem szeretne táblákat a faluban, és
ez releváns, mert olyan emberek vannak itt, akiket érdekel a falu közügye, mert eljöttek a
közmeghallgatásra. Továbbra és azt is szeretné kérni, hogy fontolják meg, vagy tegyék rendbe
a dolgot, amivel kapcsolatban olvasta is a jegyzőkönyvet az elmúlt ülésről, a parlagfűvel
kapcsolatos teendők kapcsán a szankcionálási lehetőséget. Elhangzott, hogy a parkolás is
szankcionálva lesz. Ezeket nem lehet betartani, és nem tudják betartatni. Az, hogy a falu
közterületein ne álljon senki az ingatlana előtt, vagy bárhol. Az sem garantálható, ha valaki
kifizeti a 12000 Ft-ot, hogy valaki más ne álljon az ingatlan elé, vagy a közterületre. Erről is
beszéltek, hogy ezt is szabályozni kell, bonyolódik dolog. Ő kifizeti a pénzt, nem ezen múlik,
de nem látja értelmét, nem tudják betartatni.
Németh László István, polgármester: a parkolással kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt
időszakban sem járt körbe a falugondnok. A parkolási probléma nem is ebből adódott. Nem
mond nevet, hogy az elmúlt időszakban ki kérte ki, hogy mikor fog meghalni valaki, ha nem
rendezik a parkolás kérdését. Ezek a rendeletek, ellentétben a körhiedelemmel, nem tavaly
születtek, ezek több éves rendeletek. Ezekből a rendeletekből íródott meg az a faluképét
kialakító rendelet, amiben belekerült, hogy az önkormányzat közterületein nem lehet parkolni.
A nem a közterületen parkolással van baj, hanem azzal, hogy ezeket a balesetveszélyes
helyzeteket, nem a mindszentkállai emberek okozták, hanem a Mindszentkállára becsődülő,
bejövő turizmusból adódó turisták, akik nem korrekt módon viselkednek a faluba. Azt is
gondolja, hogy ma sem tudja, hogy hogyan kaphattak vállalkozások engedélyt ebben a
faluban úgy, hogy nincs kijelölt parkolójuk. Mert, ha a vállalkozásoknak lenne kijelölt
parkolóhelye, akkor nincs ez a probléma. Számtalan működik úgy, hogy nincs parkolója, és az
önkormányzat területét használja, az önkormányzat dolgozói teszik rendbe a parkolóját, és
abban sem biztos, hogy bármilyen adót, amit kötelezettsége lenne fizetne. Ez a parkolási
probléma ebből indult ki. Balesetet okoz az a számtalan őrült, aki itt parkol a központban, és
az, aki nem ismerik a táblákat. A mindszentkállai emberek, gyerekek, a nyári hangulat miatt
vannak ezek, a mindszentkállai emberekért van ez. Mutassák meg azoknak, akiknek ma
parkolóval rendelkezni kell, hogy van parkolója, akkor az összes táblát leszedik. De addig ezt
a testületet bárki meghurcolhatja, mert nem teszik ki a táblát, de valakit elüt az autó, ezt a
felelősséget nem vállalják fel.
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Cséri Zoltánné, lakosság részéről: Egyetért a polgármester úr által elmondottakkal, évek óta
ami a szezonban van az felháborító. Azokkal van baj, akik idejönnek, és arra nincsenek
tekintettel, hogy mennek hajnalba dolgozni, nem tudnak viselkedni, beállnak az ablakuk alá,
ott hangoskodnak.
Máté Balázs, lakosság részéről: Mindenkinek elmondja, hogy hogyan viselkedjenek. Erről
nem az önkormányzat tehet. Minden érkező vendégnek elmondják, hogy a kapun belül kell
parkolni az autókkal.
Németh László István, polgármester: Egyik a másiknak a következménye. Tudja azt, hogy
kik azok a szállásadók, akik tudnak parkoltatni. Kérdőjel számára az, hogy hogyan kaptak
engedélyt azok, akiknek nincs parkolójuk. Kérdezi, ha a parkolási mizéria olyan pontra
érkezik Mindszentkállán, ha valakinek eszébe jut megkérdőjelezni ezeket az engedélyeket,
nem lesz rosszabb? Pl bolt nem kapott anélkül engedélyt, hogy parkolója ne legyen. Ha
valakitől elvárják, várják el mindenkitől. Erre mondta azt a képviselő-testület, hogy akik nem
rendelkeznek parkolókkal, azoknak biztosítanak. Nem gondolja, hogy bárkihez valamelyik
képviselő odament volna, hogy rossz helyen parkolsz. Ha a vállalkozások megvalósítják azt a
parkolószámot, ami az ő vállalkozásukhoz szükséges, akkor is kevés lesz a parkoló. De akkor
valamilyen szinten beljebb vannak ebben a kérdésben. A legnagyobb probléma, hogy a
központ oly mértékben van telítve, hogy itt nem tudnak parkolókat biztosítani. A tábla miatt
már jobb volt a közlekedés. Most óriási problémát okozott a tagúton lefelé a parkolás, mert
akármennyire mutatja, hogy lejjebb található parkolási lehetőség, az út kétoldalára parkoltak
az autók. Nem az a feladatuk, hogy ajtóval rontsanak be a házba, hanem az, hogy normális
helyzetet hozzanak létre a faluban.
Biszku Ferenc, lakosság részéről: elmondja, hogy sosem gondolta volna, hogy ekkora
fennakadást fog okozni. Úgy hozta létre azt a fagyizót, hogy kért, és kapott rá engedélyt.
Szeretné rendezni ezt a dolgot, mert úgy érzi, hogy tartozik annyival a falunak, aki most
helyet ad neki, hogy ne okozzon problémát. Olyan emberek, akik eddig is beálltak másnak a
kapujába, és flegmán vissza is válaszolva, ezek továbbra is „……..” azt, hogy megállni tilos
táblák vannak kint. Van olyan is, aki lemegy a parkolóba.
Németh László István, polgármester: Távol áll mindenkitől az a gondolat, egy kérdést
feltett. Azért szeret vele beszélgetni, mert azt is elmondhatta volna, hogy a legelső volt, aki
megkapta azt a tájékoztatást, hogy a vendéglátó egységeknek mennyi parkolóval kell
rendelkezni, el nem hangzott részéről, hogy valaki engedély nélkül működik.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Elmondja, hogy már többször is jelezte
testületi ülésen, hogy úgy ahogy a fagyizó és a szálláshely szolgáltatók és egyéb vendéglátó
egyeségek jogszabályszerűen kapták az engedélyt. Azt vizsgálta a hivatal, amit nekik
vizsgálni kellett. Megkülönböztetnek működési engedélyköteles, és bejelentésköteles
tevékenységet, az egyéb szálláshely szolgáltatók esetében csak nyilvántartásba vesznek. Amit
a jogszabályok előírnak azt vizsgálják, azoknak a feltételeknek az üzletek, egyéb
szálláshelyek megfeleltek. Az egy másik kérdés, hogy megtalálták az OTÉK-ban az előírást,
ami pontosan leírja, hogy kinek hány parkolóhellyel kell rendelkezni. Sajnos tőlük független,
hogy ezek a jogszabályok nincsenek harmonizálva egymással, és nem követelik meg azt,
hogy valamelyik szerv ezt a dolgot vizsgálja. Korábban az építéshatóságnak, mint
szakhatóságnak meg kellett küldeni az engedélyhez szükséges iratokat, és vizsgálta akár
ezeknek a meglétét, vagy nem meglétét, azt a jelenlegi jogszabályok esetében senki nem
vizsgálja. Nem köteles, és nem is vizsgálhatja a hivatal, mert nincs benne a lehetőségeik
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között. Valamilyen szinten betartandó, de a hivatalnak azokat vizsgálnia nem kell, és nem is
lehet. Itt szeretné tisztába tenni, hogy sem a működtető, sem a szálláshely szolgáltató, sem a
hivatal ilyen szinten nem vétett a jogszabályoknak. Az egy más kérdés, hogy a jogszabályok
nem harmonizálnak egymással.
Németh László István, polgármester: Sokat beszélnek a Ferivel erről, és a tekintetben
korrekt, hogy ő volt az első vállalkozó, aki megkereste és azt mondta, hogy nézzék meg, hogy
hány parkolót kell megváltania a parkolóhelyen és fizeti az árát. Ő mondta, hogy nem kellene
még fizetni, mert ez egy átmeneti állapot, várjanak addig, amíg az olyan pontra jut, hogy
mindenki egységesen bele tud ebbe folyni.
Meilinger Csaba, lakosság részéről: Félreértette őt, nem erről beszélt. Mondhatná azt, hogy
a vállalkozásoknak a parkolásai a mindszentkállai lakóinak a közterületen parkolással-…..
Soha nem mondta, hogy a táblákkal nem ért egyet. Egyetlen egyel nem ért egyet, mert piszok
módon értelmetlen helyen van. Egyetlen egy javaslata lenne, amiről már beszéltek, hogy a
parkolótáblára kitenni valami táblát, amin a fagyizó van, és akkor hátha összekötik fejben,
hogy hol lehet megállni.
Németh László István, polgármester: A faluképi rendelet megalkotásánál a főépítész
összeszedte azokat a rendeleteket, ami a faluképhez szükséges. Ezért került bele a
közterületen való parkolás, mert a közterülettel kapcsolatos rendeletbe a parkolásra vonatkozó
ez a szabály benne van, és ez került beemelésre a településképi arculati kézikönyvbe. Érti,
hogy miről beszélnek, de nincs célja, de érti. A tavaly decemberben volt egy falugyűlés, ahol a
falu arculati képének a problémájáról volt szó. A faluban minden ember hozzászólhatott, a
faluban mindenki írásban, vagy bárhogyan küldhetett volna javaslatokat a módosításhoz.
Senki nem adott be módosító indítványt. Elindult a szezon, jött a parkolási mizéria. A
főépítész is elmondta akkor, hogy ez az arculati kézikönyv olyan tempóban készült, és ezek
módosítást kaphatnak megfelelő indokkal. Hangsúlyozza a parkolás problémája nem abból
adódott, hogy a helybeli parkolt a kapuja előtt, hanem abból adódott, hogy olyan mérhetetlen
nagy mennyiségű parkoló autó zúdult a falura nyáron, amivel kezdeni kellett valamint. Most
beszélhetnek arról, hogy a jelenlévők azt mondják, hogy ez butaság, vagy ne így legyen. Egy
évvel ezelőtt, amikor erről beszélgettek, akkor azt mondták, hogy erre szükség van. Az, hogy
rosszul hozták létre, vagy rosszul határozták meg, ez elképzelhető. Módosítani lehet rajta.
Erre mondta a beszámolónál, hogy azért beszélgetnek, és azért vannak mert nem a téli
parkolással van probléma, ha a júniustól szeptemberig tartó parkolással, és ezt elő tudják
készíteni.
Meilinger Csaba, lakosság részéről: Még egyszer elmondja, hogy úgy kezdte, hogy kéri. Ezt
nem támadásnak intézte. Számára ez így érthetetlen, visszás, hogy rontod a faluképet, ha kint
parkol az autó, de ha befizetik az x összeget, akkor nem rontja a faluképet. Legjobban ez
bosszantja. Sok tiltás sok volt a falu életében, úgy gondolja. A másik rendelettel kapcsolatban
elmondja, hogy a társadalmi életet befolyásolja, felbolydult a falu, a közhangulat a béka …..
alá került. Lehet, hogy csak ő látja ezeket. Ezeket is kellene mérlegelni. Beszéljék meg
szemtől szemben, vitassák meg és ezek alapján kellene a testületnek dönteni.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: Igazából most hallgatózik nagy erőkkel. Egy mondat, ami
belemászott a fülébe, hogy a legélhetőbb község egy Nógrád megyei község. Bevillant, hogy
mikor lesz újra Mindszentkálla is ilyen, hogy egy kicsit élhetőbb. 17 éve csinálja a
vállalkozást, a 30-40 gyerek nyilván csinál hangzavart, de nála mindig 22 órakor a disconak
vége volt, és mentek aludni a gyerekek. Az idei szezon egy kicsit odavágott mindenkinek, ez a
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mindenfelől tiltás, az emberek úgy érzik, hogy sarcolva vannak. Nyilván másik döntés volt a
táblás történet, hogy azért lehet szedni, nem lehet szedni pénzt. Valaki befizette, valaki nem.
Azt gondolja, hogy idézi polgármester urat, „turisták jól érezzék magukat, és azok az emberek
is akik itt élnek.” Azt gondolja, hogy itt ebben az idei nyáron, ő tényeket fog közölni. Ő a
szezonból él, az egész családja ebből szeretne élni. Ha ez az állandó sarcolás, mindenféle
tiltás van, ez mennyire jó a turistáknak. Nem tudja mit akar az önkormányzat? Sokan pénzt
tettek a vendéglátóhelyekbe. Azt gondolja, hogy a testületnek el kellene dönteni, hogy mit
szeretne. Mindenhol ez van, turizmusból élnek vagy közvetve, vagy közvetlenül. Nincsenek
helyi programok. Ha lesarkítja a kérdést, akkor az egész szezonban nulla a kulturális
rendezvények száma. Régen volt rendezvény, pl kiállítás, nem akarja védeni az előző
polgármestert, de volt rendezvény. Az, hogy nulla, zéró rendezvény legyen május végétől
augusztus 20-áig, egy Káli-medencében, ahova özönlenek az emberek. De ne úgy, hogy
azokat az emberek, akik ebből élnek agyonvágják. Bízik abban, hogy színt vall a testület. Azt
sem értette, hogy miért kell a helyieknek fizetni a parkolásért.
Németh László István, polgármester: Életben vannak a rendeletek, senkinek nem kell
fizetni.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: 17 éve minden szezon lement valahogyan. Ez az egész
úgy kezdődött, hogy azok a 40 t gépek pont előtte tették tönkre az utat, amit ő csinált meg,
hogy lehessen közlekedni. Az önkormányzati rész, ami sártenger volt, mert gyakorlatilag fél
évig úsztak a sárban. Ebből jött ez a tábla dolog, és még ő jön ki belőle a legjobban, aki
megcsináltatta az önkormányzati utat. És nem mehet be a busszal az útra. Beszélgettek erről a
múlt héten nagyon sokat, de ahol azt mondja hol megállhat a busz, onnan fogja beküldeni a
gyerekeket esőben, bőröndökkel. 17 évig működött és be tudtak jönni a gyerekek normálisan.
Ha ez a cél? Ha élhetőbbé teszik a falut, akkor minden agyonszabályozva, sarcolva, nem
biztos, hogy működik. Hirdetik, hogy szeretnének turizmust, de hogyan? Egy db rendezvényt
nem talált, ami erre utalt volna. A környező településeken vannak rendezvények. Nem bántani
akarja a testületet, de ha a munkát, a másik oldalát akarja megnézni. Ha egy képviselőtestületnek – elő kell venni a beszámolót – az a legnagyobb költségvetésű rendezvénye, hogy
130 e/Ft-ért disznót ölnek. Nem biztos, ez a legnormálisabb dolog. Bízik abban, hogy nem
fognak leszabályozni, és minden így hagyni ahogy most van. Nyilván az embereknek kell
nyugalom meg béke, és ő ebbe nagyon sok munkát, pénzt belefektet, hogy ebből éljen. A
képviselőnek nevében benne van, hogy képviselje azt, aki őt megválasztotta és ne alá tegyen,
keresztbe tegyen. 15 db ezresről beszélnek, ami adható ez a születési támogatás. Azt gondolja,
hogy ezen nincs mit veszekedni. Olyan családnál, ahol egyfedél alatt akik három generáció, és
nem kapják meg a támogatást, akkor úgy gondolja, hogy van szégyelni valója, és nem amiatt,
ami miatt előjött ez a történet, hanem a szépség mellett tegyék oda ezeket is. Lehet, hogy
igaza van a Csabinak. Nem kell mindent tiltani, sarkalni, hanem élni és élni hagyni kell. Így
kellen folytatni, ha lehetséges. Jogilag nem vitatja, hanem erkölcsileg vonja kétségbe.
Németh László István polgármester: Nem adható. Elmondja, hogy örül, hogy itt van az
érintett – név nélkül – jelentheti, hogy az érintett személy édesanyjával jó maga beszélt és a
következő hangzott el. Meg kell nézni, - örülnek, ha gyermek születik -, hogy melyik az a
rendeleti forma, amelybe beleférnek azok a lehetőségek, amelyekre rá lehet húzni, hogy
támogatást tudjanak adni. Sajnos az a rendelet, amelyet megnéztek, az a támogatásformának
volt egy pontja, ami miatt nem kaphattak. Azóta kétszer szólt az érintettnek, hogy adják be
más címen a kérelmet, ahol nincsenek olyan megkötések, amelyek megakadályozzák a pozitív
döntést. Azóta nem érkezett hozzájuk ilyen kérelem. Ez alapján nem lehet adni. Rendkívüli
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települési támogatás esetén nincs megkötés, a képviselő-testület örömmel adta volna, de
kérelem nem érkezett.
Nagy Dávid, lakosság részéről: Kérdezi, hogy mi az a paragrafus, ami miatt nem tudták
megadni?
Németh László István, polgármester: Az indoklásban benne van.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Egyedi ügyről nem lehet beszélni.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: Erkölcsileg gondolja, hogy nincs rendben.
Németh László István, polgármester: Ezért mondta azt, hogy erkölcsileg teljesen fedve van
ez a képviselő-testület, mert javaslatot tett arra többször is, hogy szíveskedjen az érintett más
jellegű kérelmet, és örömest adnak. Közmeghallgatás van, jegyző asszony azt mondta, hogy
személyes ügyet nem lehet tárgyalni. Azt jelezte Lajos, hogy nincsenek kulturális
rendezvények. Káli-napok voltak június hónap második felében, a volt polgármester úr kb.
300 e/Ft-ba került egy olyan rendezvény, a jelenlevők elmondása alapján mindszentkállai
ember nem volt található. A képviselő-testület azt mondta, hogy a falu pénzéből nem fog
ekkora összeget elkölteni azért, hogy a nem mindszentkállai emberek jól érezzék magukat.
Bármilyen kiállítás is volt, az önkormányzatnak nem kevés munkájába került, amíg a kiállítást
megcsinálták. Valószinűleg nem kevés pénzébe került a vendégfogadás, stb. Ahány megnyitón
itt volt a jelenlévő 60-70 embernek 5% nem volt mindszentkállai lakos. Had kérdezze meg,
hogy miért kell a mindszentkállai önkormányzatnak kulturális rendezvényeket rendezni a falu
pénzén azért, hogy pl. táborban levő gyerekek, valahol lakó másik gyerek, vagy aki éppen
megáll a faluban.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: Más nem menne el a faluból, ha lenne rendezvény?
Németh László István, polgármester: Azért szűnt meg az a kulturális rendezvény, mert
ezeken a rendezvényeken a falu lakóinak 5%-a nem volt helyi lakos. Nem volt helyi ember.
István Lajos, lakosság részéről: Hírneve ment a falunak, ne anyagiakban mérjék le.
Németh László, polgármester: Ez így van, teljes mértékben igaza van. Amikor a falunap
hírnevet szereznek, a faluba ezért jön a tömeg, ennek a tömegnek a pénze, valahol az
önkormányzatnál le kell szűrődjön. Leszámítva az elmúlt 2-3 évet, itt voltak rendezvények
nyáron, tisztelet az előző polgármesternek e tekintetben, ő hitt ebben, hogy ezt kell csinálni.
Ez csak kiadás volt az önkormányzatnak, ezek tények.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: a nála lévő gyerekek fele, visszahozza a szüleit.
Biszku Ferenc, lakosság részéről: Ő sokszor gondolkozik azon, hogy mit profitálhat a falu
lakossága a fagyizóból. Amit befizet iparűzési adót, valószínű, hogy nem ez a fő profil, hogy
érdeke, hogy legyen. Mindenki azt mondja, hogy a turizmust elő kell segíteni, jót tesz minden
településnek, valami közvetett haszna csak van. Nem tudja, hogy mi a közvetett haszon.
Németh László István, polgármester: Ez a képviselő-testület, aki itt van, még egy éve nem
volt hivatalban. Október óta sok mindenről beszéltek, többek között arról is, amit a Lajos
feszegetett, a nyári kulturális rendezvényekről is. Az utolsó közösségi rendezvény a faluban a
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falunap volt. A falunapot a képviselő-testület nem akarta megtartani, azt mondta, hogy nincs
értelme. Azonkívül 6-8 hölgy, és férfiember beledöglött a munkába, hogy előkészítse, és
megetessen 250 embert, abból 25 helyi ember volt ott. Tisztességtelen az, hogy ha a falu
pénzét nem a falusiakra költik. Felvetődött, hogy miért nem csinálnak egy koncepciót ezekre
a kulturális rendezvényekre. Jövőre biztos, hogy nem lesz falunap. Az is biztos, hogy fel lesz
hozva a központba olyan rendezvénysorozat, amit az önkormányzat lakói is élvezni fognak, és
a faluba megjelenő nem helyi lakosok is. Teljesen jogos az az igény, amit elmondott. Nem
véletlenül szűntek meg a rendezvények. Azok az emberek, akik itt dolgoznak, tisztességgel
megcsinálják a munkájukat. Egyenlőre ez a nyári történet, most a negatívumtól volt hangos,
elfogadják, szeretnék, ha attól is hangos lenne, ami a pozitívum.
Cséri Zoltánné, lakosság részéről: Összetartással kapcsolatban elmondja, hogy nincs
összetartás a faluban. Az előző polgármesternél voltak olyan pontok is, hogy rendezvényekből
kizárták őket, majd a közmunkások megcsinálják. Tett ennyit a faluért úgy érzi, hogy ilyen
hozzáállással nem is fognak hozzátenni a rendezvényekhez. A nyaralósok jobban meg voltak
tisztelve, mint ők.
Németh László István, polgármester: Azt gondolja, hogy ez elmúlt. Nem szeretnék ezt
tovább vinni. Azt szeretnék, ha mindenki tudna tisztességgel egymás mellett élni, és
mindenkinek az érdekeit képviselnék. Igaza van Istvándi Lajosnak abban, hogy a turizmust túl
kell élni. Az előző falufórumon Orbán István egy nagyon rövid, nagyon halk hozzászólást tett,
és javasolja, hogy meg kellene hallgatni az ő véleményét. Akivel lehetett hangulatot lehet
kelteni, hogy nem lehet a fát beszállítani, be lehet szállítani ingyen. A többséggel nem lehet,
és a többség azon az állásponton van, hogy a falu pénze, a falu lakóié. Hogy tudjanak együtt
élni azokban a hónapokban, amikor nagy tumultus van, de úgy tudjanak együtt élni, hogy
vegyék figyelembe, ne csak az ide érkezők, hanem az itt lakók érdekeit is.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: Azt mondta, hogy az elején amikor polgármester lett, azt
várta, hogy ezeket az embereket, akik közül nagyon sokan itt ülnek, összehívja szezon előtt,
és megkérdezni, hogy ebből éltetek, segítsetek az önkormányzatnak, és akkor lennének
rendezvények. Ehhez csak annyi kellene, hogy két szót kellene használni, hogy légyszives és
köszönöm, és akkor minden működni fog.
Tóth Tamás, lakosság részéről: Régóta szeretett volna beleszólni ebbe a folyamatba. Volt itt
egy dolog, ami biztosítékot jelent, az a gyermek kérdés. Elmondta más többeknek az ide
vonatkozó jó tapasztalatát a gyerekekkel kapcsolatban. Ahol a gyermekzaj, zsivaj van ott van
az élet, ott van a jövő. Sajnos azt el kell mondania, hogy ő olyan településről jött ide lakni,
ahol a polgármesternek és a képviselő-testületnek köszönhetően, ahol nem jó élni, és
kimondja, hogy honnan jött, akkor mindenki tudja, hogy ővele mi a helyzet. Ebből kifolyólag
ezt a negatív előjelet, úgy gondolja itt ebben a faluban pozitívra tudja cserélni. Amit
egyébként részben meg is kap, mert még mindig ingázik a volt lakóhely között.
Pozitívumként jelentkezik a faluban ilyen a Mindszentkálla, mint község szintén, tudják, hogy
van ott egy romkocsma, egy fagyizó. Pozitív előjellel emlegetik az emberek a település nevét.
Van egy nagyon jó hozadéka is ennek a dolognak, figyelte az itteni életet és mivel ez egy
elnéptelenedő és kihaló félben lévő falu. Aki azt mondja, hogy nem így van, az nem nyitja ki
a szemét. Neki feltett szándéka, hogy ide családokat telepítsenek, családokat hozzanak,
fiatalokat, gyerekeket hozzanak, hogy ne üdülőövezeti szellem település legyen, hanem élet
legyen benne. Azt szeretné javasolni, hogy találják meg azt a pontot közösen, ami vonzóvá
teszi az ide települők lehetőségét, és nem az apartmannyitásoknak a lehetőségét, mert abból
már látni, hogy van elég. Másik gondolata a rendezvények és mással kapcsolatban elmondja,
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hogy hatalmas nagy rózsaszín felhőben jött ide, hogy meg tudja valósítani, amit szeretne.
Nagyon kevesen vannak, ha nem fognak össze és nem csinálnak együtt mindent, és jól együtt
mindent, akkor a következő évtized nem így fog kinézni a településnek. Ha nem tudják ezeket
levetkőzni és nem tudnak húzni egy vonalat, és csináljanak együtt valamit, akkor nem lesz
jövője a falunak. Köszöni szépen, hogy meghallgatták.
Németh László István, polgármester: Azt gondolja, hogy amit a végén említett, hogy volt
egy rég, amiről kár beszélni, van egy új, ami, még nem indult el. Májusban, szeptemberben,
amikor összejöttünk a szezont megelőző, és a szezont záró megbeszélésre, azt mondták, hogy
most egy átmeneti időszakban nyilvánvaló, hogy problémákba fognak ütközni. De ez az
átmeneti állapot és remélik, hogy a jövő szezonra befejeződik, és a jövő szezonra kiforrnak
olyan gondolatok, amik miatt nem ilyenekről beszélgetnek, hanem csupa jó dologról.
Megjegyzi, hogy egy áprilisi megbeszélésen semmi probléma nem alakult volna ki abból, ha a
megjelent vállalkozók azt mondják, hogy kb 2 éve nincs kulturális rendezvény a nyáron,
üljenek le és tervezzenek be három kulturális rendezvényt.
Bánlaki Balázs, lakosság részéről: Többször felhozta ezt, hogy a rendezvényeik ne csak a
kocsmába történjenek, hanem az egész falunak szóljanak.
Németh László István, polgármester: Vele ilyen tekintetben az elmúlt évben a szüreti
rendezvényen beszélt, mert az önkormányzat és a kocsma rendezvénye közös volt. A szüreti
felvonuláson az itt megjelenő 200 ember valahol képez bevételt. Ugyan a zenészeket az
önkormányzat fizeti. Úgy gondolja, hogy teljesen korrekt volt az a megállapodás, amit
kötöttek, a kocsmánál is képződött bevétel, ezért hozzájárul a szüreti felvonuláshoz. Azt
gondolja, hogy ez egy normális dolog. Azóta a játszótér ügyében beszéltek, és most
augusztusban vetődött fel az, hogy szervezzenek közösen kulturális rendezvényeket. Előtte
beszélgettek szállásügyről, azt gondolja, hogy ez így korrekt, ha ezt így elmondják.
Bánlaki Balázs, lakosság részéről: Ő is azt mondta, hogy szervezzék meg ide a térre a
rendezvényt, és végre a helyieket is megmozgatná a történet. Volt rá bőven egy hetük. Az
egészet magára vállalta volna.
Németh László István, polgármester: azt mondta, hogy ő nem lesz itthon, másnak a
nyakába nem szeretne egy hét munkát rakni. Akkor is azt mondta, hogy egy hét alatt kulturális
rendezvényt itt nem lehet szervezni, arra készülni kell. Voltak olyan lehetőségek, amelyek a
nyáron megmozgatták volna a falut, azok már kinőtték a falut. Hangsúlyozza, hogy jövőre az
ajtó nyitva van. A képviselő-testület szerint a Mindszentkálla közössége várja azt, hogy együtt
gondolkodjanak azokkal, akik a faluból megélnek, és akik a faluban élnek.
Bánlaki Balázs, lakosság részéről: Megszűnt a bolt, ami csak szünetel. Megkérdeztek
mindenkit a környéken. Őt megkérdezték, akinek itt van az üzlete? Nem akart konkurenciát,
ezért nem csinálta. A környéken mindenkit megkérdeztek, őt nem.
Németh László István, polgármester: Nem figyelt arra, amit mondott. Megkeresték azokat a
vállalkozókat, akik eddig beutazással ezen a problémán tudtak segíteni. Nem azt mondta,
hogy megkerestek vállalkozókat, hogy nyissanak ki Mindszentkállán. Különben az előző
rendkívüli testületi ülésen néhány nappal ezelőtt baráti beszélgetések közben, igen előfordul
az ő neve is ilyenkor. Mindig az az információ jön, hogy a Balázs nem akar boltot nyitni.
Ő konkrétan nem beszélt vele erről. Aki konkrétan beszélt vele az azt az információ
szolgáltatta irányába, hogy nem akar boltot nyitni.
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Bánlaki Balázs, lakosság részéről: Kiről beszélnek, informátorokról?
Németh László István, polgármester: Kérdezi, hogy szeretne boltot nyitni?
Bánlaki Balázs, lakosság részéről: Igen. A helyiekért próbálja csinálni. Arról beszélnek
végig, hogy nem csinálnak rendezvényeket, mert a falu pénze megy rá. Közben vissza is jön.
Németh László István, polgármester: A falu pénze megy el a nem falusiaknak. Kért egy
kimutatást az adóügyekről, hogy különböző iparágakból milyen adó folyik be. Az adó
alapjában véve az elmúlt évekhez képest növekszik. Az adóbefizetések száma az elmúlt
évekhez képest növekszik. Ezt annak tudja be, hogy egyfajta következetes önkormányzati
feladatvégrehajtás van, mert ki lehetne vesézni egy három évvel ezelőtti adóbefizetést a
mostanival, mert közel sem volt olyan adófizetési morál, mint ami most van.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: Kérdezi, hogy mindenki azt fizeti, ami kell neki?
Németh László István, polgármester: Ebben az évben? Azt gondolja, hogy ebben az évben
igen. De hangsúlyozza, hogy nem tudja személyenként mennyi, az látható, hogy az
adóbefizetések végösszege az elmúlt évekhez képest növekszik. Azt gondolja, hogy akkor
nyilván fizet mindenki. Lehet olyan is fizet, aki eddig nem fizetett.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: Aki önkormányzati területet használ, az mindenki azt fizet
amit kell? Akkor utána kellene nézni.
Németh László István, polgármester: Nem biztos ebben. Ebbe nem kellene belemenni.
Számon kérnek olyan dolgokat a képviselő-testülettől ami az elmúlt évtizedeknek az un.
maradványa, és alapvetően meg szeretnék csinálni, csak az ugyanúgy érdekeket fog sérteni. El
kell kezdeni valahol, de ezek az érdeksérelmek vannak, de folyamatosan az lesz, hogy nem
tudnak együtt gondolkozni, együtt haladni, mert higgyék el, hogy nem a faluban lakó
emberekről van szó.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: Konkrétan gondolt önkormányzati dolgokra, amit valaki
használ.
Németh László István, polgármester: azért fizet mindenki. Az önkormányzati rendelet
meghatároz mindent, és a rendelet azt gondolja, hogy a képviselő-testületnek a döntéshozása.
Tudja, hogy mire gondol most. Nem ők hozták ezt a döntést. 2006-os rendelet és nem
módosították. Vannak csúnya és kedvező időszakok az érintett irányába. Most megint csúnya
időszak jön az érintett részére.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: Akkor az majd mindenkire vonatkozik majd, aki
önkormányzati tulajdont használ?
Németh László István, polgármester: Igen, akinek ilyen megállapodása van az
önkormányzattal. Van olyan önkormányzati birtok, el van kerítve és használja, de papír nincs
róla, de ennek biztos, hogy a végére kell járni. Amikor elvállalta ezt a feladatot, azt mondta,
hogy a Mindszentkálla községben lakó emberek polgármestere szeretne lenni. Ebben vannak
konfliktusok, viták, de még mindig a faluban lakó polgármestere szeretne lenni, az ő

17

érdeküket szeretné képviselni. Sokkal inkább célja nagy volumenű dolog, mint piszlicsáré
ügyekbe belemenni, ami felemészti az erejüket.
Biszku Ferenc, lakosság részéről: Kérdezi, mert nem tudja rá a választ, hogy a faluban lakó
embereknek mennyire érdekük az, hogy fejlődjön a turizmus? Ha igen, akkor ezt hogyan
tudják megmutatni, kifejezni. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a turizmus
az nem feltétlenül állás. Mégis azt hallja mindenhol, hogy az és fejleszteni kell. Sőt
belecsöppent abba, hogy ő is turisztikával foglalkozik. Tudni szeretné, hogy ez mennyire jó.
Nem csak annyiban mérhető, hogy mennyi adót fizetnek be a falunak, még csak nem is abban
mérhető, hogy mennyi közszolgálati tevékenységet csinálnak, hanem valami mással is pl.
hogy mennyit nő az ingatlan ára, bérek változása. Nagyon hasznos lenne ez mindenkinek a
faluban, és akkor máshogyan állnának hozzá.
Németh László István, polgármester: A képviselő-testület azt szeretné, ha a községben
működne a turizmus, és egyre több turista jönne, aki itt hagyja az emlékét, és elviszi a
település emlékét. Ezt az ittlétet kulturált közegben szeretnék megvalósítani. A parkolás az
egy kulturális közeg. Azt szeretnék, hogy ide turisták jönnének, és ebből a falu valamilyen
szinten prosperálna, de azt szeretnék, ha a faluban lakó emberek ez mellett tisztességgel
tudnának élni. Ha a továbbiakban együtt tudnak gondolkozni, teljesen mindegy mi volt eddig.
Akkor figyelembe lesznek véve a vállalkozók érdeke. Nem azt szeretnék, hogy meghaljon ez
a falu, de azt azért fogadják el, hogy ami az elmúlt 2-3 évben történt ebben a faluban, azt két
évig nem kezelte senki, - köztük volt ő is -, beszéltek róla, jogos volt a kritika, amit kaptak.
Két év után a harmadik évben megtörtént a táblák kihelyezése, ami most rosszul esett néhány
embernek. Lehet, hogy rossz metodikával került ki. Nem szeretnék azt, hogy továbbra is az
acsarkodáson múlna minden, és mindenkinek jó legyen.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: Akkor le kell ülni az emberekkel, és össze kell hívni őket.
Nem az ő feladata.
Németh László István, polgármester: Nem fog minden héten fórumot tartani. Szezon előtt
volt egy fórum. Irányokat kell kitűzni, és abba kell haladni.
Cséri Zoltánné, lakosság részéről: Kutyákkal kapcsolatban elmondja, hogy a mai napig kijár
a kutya. Volt már a kormányhivatalnál is személyesen, akik már a kutya gazdáját
felszólították. Szeretné kihangsúlyozni, hogy a kisunokája most kezdett járni, és a mai napon
is megtámadta őket a kutya.
Németh László István, polgármester: Azt mondta, hogy írásba kell foglalni. Úgy érzékeli,
hogy kicsit javult a helyzet a kutyatartás terén. Fel kell jelenteni, és a hivatal megteszi az
intézkedéseket.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Elmondja, hogy a Kormányhivatal, mint
szabálysértési hatóság tud eljárni a kutyakérdésben. Az önkormányzat még annyit tud tenni,
hogy gyepmesterrel begyűjteti a szabadon lévő kutyákat.
Nagy Istvánné, lakosság részéről: Mai napon is virágokat ültetett, és kint volt a kutya,
kannát maga elé tartva szerencsére nem harapta meg a kutya. Akkor lesz csak intézkedés, ha
baj történik.
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Meilinger Csaba, lakosság részéről: Itt egyetértés kellene, kapcsolják össze a két kérdést.
Érti, hogy ha nem költenek rendezvényekre, mert nem jelennek meg a falusiak. Nézzék meg
azt az oldalát is, hogy miért nem jelentek meg. Azt mondták, hogy ne nézzenek a múltba, de a
szép dolgokat nézhetik. Régen a falunapokon 200 ember volt, utcabálon is. Mindig ugyanaz a
program volt. Higgyék el, hogy van igénye az itt levőknek a programokra. Pl a hétvégi
színházi előadás, melyen sokan voltak.
Németh László István, polgármester: Azt mondja, amit a képviselők mondtak akkor, hogy
ne dobják ki a pénzt. Azt mondta, hogy ez egy átmeneti időszak volt, és a következő
időszakban nyitottak a javaslatokra, hogy hogyan teljesítsük ki a jövő nyarat, hogy jó legyen a
mindszentkállai embernek, és Mindszentkállán megforduló emberekre. Vannak ötletek, de egy
hét alatt nem lehet rendezvényt leszervezni.
Meilinger Csaba, lakosság részéről: Időben kell összeülni, és beszélni, meghívni, hogy ha
valakinek ötlete van jöjjön el.
Németh László István, polgármester: Ezt akarják. Amit említett Csaba programot, arra
most az emberek nem vevők. Sokkal inkább vevő az, hogy berobbannak autóval ismeretlen
emberek, és megkérdezik, hogy mikor lesz a kajaosztás. Egyszemélyben semmilyen olyan
döntést nem szeretne hozni, ő a közről beszélt, az információkat azok mondták, akik jelen
voltak a rendezvényeken. Ezen túl kell lépni, csináljanak olyat, ahol mindenki ott van.
Meilinger Csaba, lakosság részéről: Azt kérte csak, hogy attól függetlenül ne tekintsék ezt
felsőbbrendűnek úgy, ahogy az utak állapotára oda kell figyelnie a testületnek. Ha falunapi
rendezvény összejött volna, akkor nagyon sok dolgot kisöpört volna ebből a morgásból, ami a
faluban volt. Kérdezi, hogy játszótérrel kapcsolatban van-e valamilyen elképzelés, koncepció?
Amiben tud, abban segít. Pl. a kocsma mögötti helyen játszanak a gyerekek, de valakit zavar a
gyerekzsivaly ebből kifolyólag.
Orbán Józsefné, lakosság részéről: Elmondja, hogy sok éven keresztül főztek a
rendezvényeken. Abban igazuk van, hogy kiadták az ebédet, és annak háromnegyed része
vidéki volt. Ingyen kajára mindenki jön.
Istvándi Lajos, lakosság részéről: Ez máshol is úgy működik, hogy kiosztják az ebédjegyet.
Régen úgy volt, hogy pl. a vadászok adtak húst, nem került pénzbe.
Bánlaki Balázs, lakosság részéről: Elmondja játszótérrel kapcsolatban, hogy az
önkormányzatot arra kérték, hogy a helyszínt biztosítson hozzá. A tervek még nem készültek
el, ezért nem is tudott semmilyen fórumot összehívni. Valamennyi pénzt már gyűjtöttek rá,
ami még semmire nem elég. Hiába gyűjtenek, az is kérdés, hogy az önkormányzat ehhez
mennyi pénzt tud hozzátenni.
Németh László István, polgármester: Ez egy nyitott kérdés. Nem azt mondták, hogy ne
csinálja, és nem adnak rá pénzt. Abban állapodtak meg, hogy a terveket várják meg, mekkora
lesz a költségvetése, mindenben részt vesznek. Az elmúlt hetekben megkereste Szabados
Zoltán, hogy csinálnának egy közkemencét, melyhez helyszínt kellene hozzá biztosítani.
Kérte, hogy a terveket készítsék el. Lehet jó közösséget formálni.
Tóth Tamás, lakosság részéről: Egy dolgot szeretne mondani, ami elhangzott sok
mindenhez. Érti, hogy a mindszentkállai embereké legyen a mindszentkállaiak pénze. Amit
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Balázs összegyűjtött pénz az idei nyáron, azt nem mind a mindszentkállai emberek rakták
össze a mindszentkállai emberek gyerekeinek.
Németh László István, polgármester: Ő is kimondja, hogy mint ahogy a Balázst évek óta
támogatja az Önkormányzat azért, hogy itt legyen egy olyan Káli-kapocs, ahova szivesen
jönnek az emberek. Azért mondta el, hogy ne gondolják azt, hogy a képviselők bármikor is
elvárják azt, hogy úgy álljanak hozzá, ő meg nem áll úgy hozzá. Igenis úgy áll hozzá az
önkormányzat, hogy támogat mindenkit, aki ezekben a szervezésekben részt vesz. Nem
mindig tudnak egyet érteni. Valamiben nem értenek egyet, valamiben vitatkoznak, valamiben
az álláspontok nagyon messze vannak, de most kiderült, hogy egyet akarnak, egy irányba
mennek. Kíváncsi lesz arra, hogy a mai közmeghallgatáson elhangzott lendület megmarad-e,
mit tudnak belőle megvalósítani, és ezekben a megvalósításokban kik lesznek az éljátékosok.
Nagyon sokat vitatkoztak a Lajossal az elmúlt hónapokban, de soha nem úgy, hogy egymást
látták. A múlt héten leültek, és sokkal többet ért, mint az előtte három hónapos acsarkodás.
Azt gondolja, hogy ez a normális dolog. Azt a célt akarták elérni, hogy amikor ömlő esőben
nem tud bejönni az autóbusz, akkor adjanak lehetőséget, hogy a gyerekeknek ne így kelljen ki
szállni a járműből. Ez egy járható út, és reméli, hogy mindenkivel ilyen kompromisszumos
megoldásokat tudnak elérni. Egyet akarnak, mégpedig élhető Mindszentkállát a
vállalkozóknak, és élhető Mindszentkállát az itt élőknek.
Köszöni, hogy meghallgatták. Köszöni aljegyző asszonynak, és kolléganőnek a részvételt.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a részvételt - az ülést 19:45
órakor bezárta.
kmft.

Németh László István
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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