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Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző
Horváth Tamásné jegyzőkönyvvezető
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Csombó Zoltán, polgármester: Tisztelettel köszönti a mai közmeghallgatáson megjelent
érdeklődőket, képviselő urakat, címzetes főjegyző asszonyt, hivatal munkatársát.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fővel jelen van, az ülés határozatképes. Ismerteti a
meghívó szerinti napirendi pontokat.
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
53/2021. (XI. 04.) HATÁROZATA
A 2021. november 04-én tartott közmeghallgatás napirendi pontjainak elfogadásáról
Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. november 04-i
közmeghallgatásának napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1. Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
3. Közérdekű kérdések és javaslatok
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
Csombó Zoltán polgármester: Nagyon nagy öröm, hogy ilyen körben együtt lehetnek,
hiszen sajnos erre nem volt alkalom az elmúlt évben, pontosan a COVID járvány miatt. Ismét
erősödik a járvány. Elmondja, hogy nem egyszerű ellátni a feladatukat sem az
Önkormányzatnak, sem a hivatalnak, mert zárt ajtók mögött működött minden hivatal. Nem
ment zökkenőmentesen az ügyintézés, ahogy szokott és menni kellene. Ismertet számokat,
hogy legyen viszonyítási alap a költségvetéssel kapcsolatban. A település költségvetése
144.430.615 Ft, kiemeli, hogy ebből 64.502.692 Ft az Idősek Otthona költségvetése. A
település 80 millió forintból gazdálkodik, melyből mindent fedezni kell, úgymint közvilágítás,
utak javítása, egészségügy, temető fenntartás stb. Arról szeretne beszélni, hogy mik történtek.
2019. évre visszatérve a település pályázott a Magyar Falu Program keretén belül a ravatalozó
építésére, és egy traktor beszerzésre 3,5 millió Ft összegben. A ravatalozóra nyert az
önkormányzat 8,4 millió Ft-ot. Elkészült a tervdokumentáció, melynek a kivitelezési
árajánlata 24 millió Ft-ot meghaladta. Ezt a különbséget az önkormányzat nem tudta
felvállalni. Segítséget kért, és az a megoldás alakult ki, hogy ne adják vissza a támogatási
összeget, hanem terveztessék át a ravatalozót. Az új terv került kivitelezésre, így kb. 14 millió
Ft-ból készült el a ravatalozó, melyhez az önkormányzat 5,5 millió Ft-ot tett hozzá. A Cséri
közben elkészült az aszfaltozás, melyet a támogatási összeg fedezett. Hiánypótlást kapott az
önkormányzat a köz használatbavételi engedélye kapcsán, mivel csak úgy helyezhető
forgalomba, ha a megfelelő közvilágítás elkészül. Erre vonatkozóan árajánlatokat kértek be, a
legkedvezőbb árajánlat 1.300 e/Ft összegű, melyet a saját tartalékból fedeznek. A másik út
felújítására 5.790 e/Ft-os árajánlat érkezett, melyhez kapcsolódnak tervezési, műszaki ellenőri
kiadások is. Próbálja az Önkormányzat, hogy menjenek előbbre, hogy pl. már ne legyen poros
út a településen. Nem egyszerű a pályázati rendszer. Az önkormányzat folyamatosan emelte a
rászorulók részére adható támogatások összegét. Szintén minden évben támogatja az
önkormányzat az óvodásokat, iskolásokat. Rendezvények, megemlékezések megtartásra
kerültek az idei évben, melyeket röviden ismertet.
Nagyon nagy öröm, hogy állampolgári kezdeményezésre egy falukemence készült a
futballpályán, melynek Szabodos Zoltán volt az atyja, mindenese. Falunapon fel is avatták a
kemencét. Beszéltek arról, hogy erre ki kellene dolgozni valamit, hogy hogyan legyen
üzemeltetve. Nem lesz elzárva senki elől, csak megfelelő keretek között szükséges használni.
Köszöni mindenkinek, aki a megvalósításban bármilyen módon segítséget adott. Megtartották
a szüreti felvonulást, közösen Szentbékkálla községgel. Kb. 20 éves hagyomány a közös
felvonulás. A jövő évben ismét Mindszentkálla lesz a házigazda. November 20-án lenne az
idősek napja, de most úgy döntöttek, hogy ezt elhalasztják a járvány miatt. Nem merik
felvállalni.
Elmondja, hogy indulnak a TOP pályázatok, mely most energetikai fejlesztésre ad támogatást.
Tervben van a faluház energetikai megtakarítást célzó felújítására pályázati támogatást nyerni.
Pl. nyilászáró csere, tetőszigetelés, gázkazán csere stb. Pályázat iró fogja elkészíteni a
pályázatot. Ez hosszú távon benne van az fejlesztések között.
Elmondja, hogy Kisfalunk Egyesület megkereste az önkormányzatot művészeti találkozók,
rendezvények szervezése okán. Elmondja, hogy folyamatban van a terület rendezése,
jogviszonyokat rendezni kell. A Magyar Falu Program keretén belül elkészült a ravatalozó és
ehhez kapcsolódóan még támogatási igényt adtak be a temetőben térkövezésre 2 millió Ft
összegben. Ez a támogatás forráshiány miatt tartaléklistára került, most viszont a támogatás
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odaítéléséről kaptak értesítést. Elképzelésük, hogy a kaputól csak gyalogosan lehet bemenni a
temetőbe, viszont a temetőkerítés hátsó oldalán nyitnak egy bejárót, ott lehetne gépjárművel
bemenni a temetőbe. Az idei évben ismét pályázat szociális tüzifa támogatásra, mely
december hónapban került kiosztásra a rászorulók között. Elmúlt évben nyertek támogatást 1
millió Ft összegben orvosi eszközök beszerzésére.
Az önkormányzat tartaléka 7 millió Ft, melyből az ismertetett kiadások is mennek.
Ezúton megköszöni az egészségügyben, a hivatalban dolgozóknak, és falugondnoknak, aki
szintén részt vesz a munkában, és egy összekötő volt a doktornő és a lakosság között.
Elmondja, hogy létrehoztak a háziorvosok egy um. csoportot, mivel a háziorvosok szakfeladat
ellátásra kötelezettek. Jó a kapcsolat a doktornővel, asszisztenssel is. Köszöni, hogy
meghallgatták.
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról
Előterjesztő: Csombó Zoltán polgármester
Csombó Zoltán, 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.
A település hangulatát nagyban meghatározza, hogy bár nem zsákfalu, két irányból is
megközelíthető, de a bekötő útra rajta kívül csak Szentbékkálla csatlakozik; így átmenő
gépjárműforgalma csekély. Vasútállomása nincs, a vasút Tapolcán érhető el a legkönnyebben.
Mindszentkálla csendes, egészséges környezetét, a kivételesen értékes táji környezetnek is
köszönheti. A település léptéke miatt harmonikusan illeszkedik a tájba. Mindszentkálla
fejlesztési koncepciója kimondja, hogy „a település táji, természeti és épített környezetének,
szennyezésektől mentes környezeti állapotának megőrzése a település további fejlődésének,
életének alapja. Az Önkormányzat ezért ennek megóvására törekszik.”
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

3

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.
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).
3. Közérdekű kérdések és javaslatok
Csombó Zoltán, polgármester: átadja a szót a résztvevőknek, várja a hozzászólásokat,
észrevételeket, kérdéseket.
Kovács Gáborné: Mindszentkálla Jövőjéért Egyesület nevében szeretne pár mondatot
mondani. Egyesületük a tavalyi év során elhatározata, hogy következő kiadványként egy
falukönyvet készít. Ez a falukönyv bemutatná a település jelenlegi helyzetét, az itt élőket, és
az ingatlanokat. Ezt úgy képzelnék el, hogy fotókkal és szöveges bemutatással lennének az
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ingatlanok bemutatva. Tavasszal küldtek ki tájékoztatót a lakosságnak, de a vírushelyzet miatt
ebből nem lett semmi. Jövő évben mindenképpen szeretnék ezt elkészíteni. Kéri, hogy
támogassák ezt az ötletet, hogy együttműködnek és ezzel segítik munkájukat, és részt vesznek
a falukönyv elkészítésében. Köszöni, hogy meghallgatták.
Lakossági részvevő: Kérdezi, hogy szóba került az épített örökség védelme a beszámoló
kapcsán. Ebbe beletartozik-e a konténerházak építése? Rendezési terve miért nincs a falunak,
és mikor lesz?
Csombó Zoltán, polgármester: A konténer háznak a tulajdonosa eladta a házat. Az új vevő
átterveztette már, tehát lesz rajta nyeregtető. A településképi környezetbe bele fog illeszkedni.
Mindig megy a főépítésszel az egyeztetés, mert a főépítész még nem hagyta jóvá a tervet. Ez
nem megy egyik napról a másikra, türelmet kér ezzel kapcsolatban.
A rendezési terv elkészítése folyamatban van. Kijött egy kormányrendelet, hogy ezt a
rendezési terv elkészítésére lehet pályázati támogatást igényelni. Itt viszont feltétel az
önkormányzat adóerőképessége, így a pályázható támogatási összeg 1,5 millió Ft. A rendezési
tervnek el kell készülnie, mivel erre már törvényességi felhívással élt a kormányhivatal.
Lakossági résztvevő: Az előbbi beszámolóban hallani lehetett a levegő tisztaságáról.
Öntsenek tiszta vizet a pohárba az avar és a zöldhulladék égetésével kapcsolatban. Volt rá
példa az idén is, hogy égetés volt. Kérdezi, hogy ez most önkormányzati hatáskör vagy
országos. Próbáljanak megoldást találni a tüzelésekre. Elsősorban nem a tűzveszélyre gondol,
hanem a vele járó dolgokkal. Tudja mindenki, hogy azért kellő mennyiségű műanyag
hulladék is égetésre került. Mindenkinek fel kellene mérni, hogy ez senkinek nem jó.
Mindenkivel olyan módon kellene lekommunikálni, hogy megértsék, hogy ne történjen
égetés. Elhangzott a beszámolóban az örökség védelme. Azt gondolja, hogy a mosóval sokat
foglalkoztat az idén. Nagyon szivesen adja magát a munkálatokhoz, mivel a mosó siralmas
állapotban van. Rendbe kellene tenni. Lehetne egy turista pihenő. Most nincs benne víz, ki
lehetne takarítani. Ezzel lehet-e valami kezdeni?
Csombó Zoltán, polgármester: Ezzel ő teljes mértékben egyetért. Támogatni fogják ezt a
kezdeményezést. Attól viszont óvakodjanak, hogy a mederhez hozzányúljanak, mert lehet,
hogy akkor fog elmenni belőle a víz. A víz kérdését nem tudja, hogyan lehet megoldani, de
abban bízik, hogy vissza fog jönni a víz. A munkák elvégzését pedig egyeztetni fogják.
Dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: Avar és kerti hulladékról van szó, és műanyagot nem
lehet égetni. Amit fölvetett az az emberi magatartás és a szabály nem követésnek a része. A
képviselő-testületnek felhatalmazása a belterület vonatkozásában van, és a külterületeken
országos szabályozás él, és ott van az, hogy be kell jelenteni a katasztrófavédelemi
hatóságnak. Ez a felhatalmazása az önkormányzatoknak idén januárral megszűnt. Tavaly év
végén úgy nézett ki, hogy január 1-től nem lehet avart és kerti hulladékot sem égetni. Az erre
vonatkozó rendelet-tervezetet elő is készítették, viszont a veszélyhelyzet okán a
veszélyhelyzet időtartamára ezt a felhatalmazást meghosszabbították, ezért nincs még
hatályon kívül ez a rendelkezés. Jelen információk szerint január 1-ig tart a veszélyhelyzet.
De amint annak vége, akkor visszaáll az, hogy nem szabályozhatják, és akkor hatályon kívül
kell helyezzék. Gyakorlatilag attól már semmiféle hulladékot nem lehet égetni a levegő
védelmének érdekében. Akkor át kell állni más módszerekre, mint pl. komposztálás, esetleg
zöldhulladék lerakók keresésére. Ez már egy átmeneti állapot szerinte.
Lakossági résztvevő: Kérdezi, hogy egy közös komposztál megoldást jelentene a
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problémára?
Csombó Zotán, polgármester: Hatalmas mennyiségű levél keletkezik az őszi időszakban a
faluban az önkormányzatnak is. Falun vannak, de az élet felülírta magát.
Dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző: Az, hogy nem lehet égetni, az a levegő minőség
szempontjából jó, de az a baj, hogy nincs meg a másik oldal, hogy mit csináljanak a
zöldhulladékkal. Amit javasol az egy életszerű megoldás, csak a zöldhulladék is hulladék és
onnantól, hogy um. intézményesítik, hogy van itt egy lerakóhely, az onnantól lerakóhely, és
ha oda szállítják, az onnantól hulladékkezelésnek számít és ahhoz engedély kell. Oda akkor
már nem csak zöldhulladék került, hanem pl. a műanyag is. Tehát sok mindenre figyelni kell a
kidolgozásnál.
Fekete Imre, képviselő: Elmondja, hogy nagyon sokat cívódik, harcol a lakosokkal a
füstölés, égetés miatt. Nagyon sok ingatlantulajdonost megkért arra, hogy hagyják abba az
égetést. Jó ötlet, ha kijelölnének egy helyet a zöldhulladéknak, de gyakorlatban biztos, hogy
oda nem csak zöldhulladék kerülne. Az emberek fejében kellene rendet rakni. Jó lenne, ha
mindenki rendelkezne szelektív konténerrel.
Lakossági résztvevő: Az avarégetésnek növényvédelmi oka is van, ezt ne felejtsék el. Az
éremnek két oldala van, pl. a fertőzöttséget gyümölcsösben csak égetéssel lehet megállítani.
Nagy fertőzöttség lesz növényvédelmi szempontból.
Lakossági résztvevő: Lakossági hozzáálláson sok múlik.
Lakossági résztvevő: Ő még mindig a kutyatartással kapcsolatban szeretne szólni, hogy még
mindig sokan nem tudják, hogy hogyan kell a kutyát közterületen sétáltani. Azt mondta neki
az illető, hogy nem kapott tájékoztatást. A mai napig nem rendeződött a kutyahelyzet.
Csombó Zoltán, polgármester: Ő személyesen beszélt az illetővel, ha azt sem érti meg,
akkor ő írhat neki ötven levelet, akkor sem érti meg.
Németh László, alpolgármester: Minden kutyatulajdonos, amikor kutyát vesz magának,
járjon utána mit kell neki csinálnia. Nem az a lényeg, hogy minden héten levelet küldjenek,
hanem az egymás mellett élés, és a jogszabályok betartása a lényeg.
Lakossági résztvevő: A hegyről is lejönnek a kutyák.
Lakossági résztvevő: Kérdezi, hogy a Petőfi utcában mikor lesz megcsinálva a csapadékvíz
elvezetés, mivel utcaszélességben folyik be hozzájuk a víz évek óta.
Csombó Zoltán, polgármester: igen tud a problémáról.
Fekete Imre, képviselő: Elmondja, nyáron megkereste őket egy pályázatíró cég vízelvezető
árkok ügyében. Ő kísérte végig a falun őket. A Petőfi utcában sajnos nem lehet vízelvezetőt
kialakítani, mivel túl szűk a hely a kerítés és az út között, így nem lehetséges. Fontos, hogy
önkormányzat erejéhez képest minél több vízelvezető készüljön. Az önkormányzat
legvizesebb részén is elkezdték, de nem készen mivel nem volt rá lehetőség. A falu felső
részéről levezető árkot is szeretnék kibéleltetni. Ígéret van rá, de nem tudják, hogy ebből
mikor lesz magvalósulás.
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Lakossági résztvevő: Akkor előtte nem lesz semmi és tovább folyhat be a víz. Megoldódna a
parkolási gond is, mert akkor már nem tudna oda parkolni, aki megáll a fagyizónál. Régen is
volt mindkét oldalon árok.
Csombó Zoltán, polgármester: Arra tud ígéretet adni, hogy géppel húznak egy
kanálmélységű árkot.
Lakossági résztvevő: Szemeteléssel kapcsolatban szeretné még egy két dolgot jelezni. A
Köves-hegy felé, üvegkupacok jelennek meg az út mellett. Nem szedték még össze tavasszal,
mert felnőtte a zöld. Ha valaki tudja, hogy ki hordta oda az jelezze neki. A másik dolog az,
annak az ingatlannak tudják a gazdáját a szőlőtáblának, a növényvédő műanyagokat fújja szél.
Ha tudják a tulajdonost, a forrást akkor már nehogy ne legyen eszköz a kezükben, hogy
felhívja a figyelmét az illetőnek.
Csombó Zoltán, polgármester: Irnak neki levelet.
Kéri, hogy a hétvégi rendezvényről mondjanak pár szót.
Lakossági résztvevő: Bízik abban, hogy nem neki kell az általa nem problémát felhozni. Ő
református családból származik. Amikor ide jöttek lakni, akkor úgy látta, hogy sok olyan
dolog hiányzik a faluból, ami a szokásokhoz köthető. Családon belül hoztak egy gondolatot,
hogy egyszer megvalósítják a búcsú intézményét. Azt gondolták, hogy ennek eljött az ideje a
búcsúnak. Támogatottsága is van az egyesületen belül. Megkérdezett pár helyi embert a nyár
folyamán, hogy meséljenek a búcsúról, hogy mikor és hogyan szokott történni. Mindenki
mondott valamint, de a lényeg az volt, hogy az atyához kellett mennie. Információt kapott a
telefonjára sms-ben, aláírással, hogy mikor és hogyan történik. Ezután mentek be az
önkormányzathoz, és elmondták, hogy mit szeretnének. Azt gondolta, hogy eleget tett
mindenféle hierarchiának, ami 170 fős faluban működhet. El is indult a szervezkedés, és
mindenki odatette magát a szervezésbe. De, amikor kikerültek a szórólapok, azzal
azonosultak, hogy valami kimaradt. Egy hagyományt szeretnének itt a faluban újjá éleszteni,
ami már rég nem volt. Pozitív lecsengésű dolog lehet, ha úgy élik meg. Összeállítottak egy
nagyon szép búcsúi programot. Igyekeznek mindent úgy megoldani, hogy mindenki számára,
aki ezen részt vesz emlékezetes dolog legyen. Ismerteti a programot.
Lakossági résztvevő: Az most a probléma, hogy miért nem vasárnap lesz.
Csombó Zoltán, polgármester: Megoldódott, mivel az atya vasárnap is tart szentmisét.
Szombaton soha nem volt mise.
Lakossági résztvevő: Az, hogy a vasárnapi búcsú szokott lenni, az nekik múlt héten derült ki.
Előtte neki azt mondta, hogy az atya dönti el, hogy mikor van a búcsú. Utána mentek el a
testülethez. Czár atya mondta, hogy szombaton lesz
Meilinger Csaba, képviselő: A búcsú mindig vasárnap volt.
Lakossági résztvevő: Ő nem tudta, ő ezt a választ kapta.
Lakossági résztvevő: Olyan a hangvétel most, mintha valami rosszat csináltak volna a
bebírók.
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Csombó Zoltán, polgármester: Ha bejöttek volna, akkor ezt meg tudták volna beszélni. Nem
volt konkrétum amikor ott voltak.
Lakossági résztvevő: A búcsú mindig november első vasárnapján volt.
Mindenki egyszerre beszél, a hanganyag értelmezhetetlen.
Németh László, alpolgármester: A faluban a búcsú arról szól, hogy délelőtt elmentek a
misére, délután pedig kijöttek a vásárba, és jól érezték magukat. Otthon a család elintézte a
vásár nélkül a búcsút. A búcsúnak a vásározói része maradt el, mert nem voltak vásározók,
akik ezt megvalósítsák. A búcsú fogalma mindig a vasárnapi misével kezdődött.
Lakossági résztvevő: Akkor azt el tudnák fogadni, hogy akkor ők szombatra szerveztek egy
jó időtöltést a búcsú örömére, a búcsút ünnepelni. Örülnének, ha mindenki jól érezné magát.
Másnap ezzel a feltöltődéssel meg tudná ünnepelni a búcsút. Nagyon sajnálja, hogy szombat
lett a vasárnapból. Ajándék lett volna a falunak tőlük, akik most már itt laknak. Aki elfogadja
ezt azt ajándékot, az jöjjön el szombaton és érezzék jól magukat. Másnap az igazi búcsú
napján, pedig ünnepelje meg búcsút. Azt hitték, hogy szombaton van a búcsút. Reméli, hogy
ez így elfogadható.
Meilinger Csaba, képviselő: Ne vegyék támadásnak vagy rosszindulatú dolognak. Ha
kommunikálnak jobban egymással, akkor elmondta volna, hogy szombat a készülődés napja
volt. Vasárnap pedig az ünneplés volt. Nem szűnt meg a búcsú hagyománya, az a része
maradt el, hogy nincsenek vásározók. Elmaradnak a köztes kommunikációk, és ez a baj.
Jövőre össze kell hangolni a rendezvényeket.
Lakossági résztvevő: Próbálják úgy kezelni, hogy leveszi a búcsú nevet. Ők tartanak hozzá
egy ünnepet előtte való napon. Nem azért kérdezi meg a falusiakat, mert ő el akar venni
valamit, hanem azért, mert kíváncsi, hogy mi az itteni szokás, tradíció. Ezért járta végig az
összes nénit, köztük a képviselő édesanyját, a receptek miatt. Itt laknak, itt élnek, helyi
lakosnak érzi magát. Azt gondolta, hogy végig járt mindent, amit kell ilyenkor. Most
belekerül abba, hogy elfordulnak az emberek. Azon dolgoznak, hogy adjanak olyat a falunak,
ami már régen volt. Neki rosszul esik az, hogy Szentbékállaiak hogyan viselkednek feléjük.
Ezekkel a rendezvényekkel emelni szeretné a falunak értékét. A falun, megyén belül is. Azt,
hogy ezt nem érti meg, nagyon sajnálja, de nem fogja alábbhagyni.
Lakossági résztvevő: Egyszerű félreértés volt, és csak a jó szándék vezérelte őket.
Meilinger Csaba, képviselő: Senki nem feltételezte a rossz szándékról, vagy egy szokás
elvételéről volt szó, csak hiányzott a kommunikáció, ami az utóbbi időben elég sokszor.
Németh László, alpolgármester: Megbecsüli azt az értéket, amit ők képviselnek. Ha ezek a
kommunikációk nem maradnak el, akkor olyan száraz dolgokra is napfény kerül, hogy
mindent írásba kell fektetni. Ha kommunikálnak az elmúlt időszakban, és kiderül, hogy
szombaton van a rendezvény, de szerinte akkor sincs baj, mert akkor van egy rendezvény a
búcsú előtt, ahogy most megállapodtak ebben. De vannak olyan tevékenységek ez mellett,
amit kötelező megtenni. Pl. közterületen lesz a rendezvény, amit egy egyesület szervez, de ezt
viszont le kell papírozni, amit azért kell, mert ha ott történne valami, akkor annak komoly
következménye van. Ezek mindig elmaradnak. Ez a rendezvény biztos, hogy valami
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dokumentációs részt követel magának.
Lakossági résztvevő: Kérdezték, és azt mondták, hogy nem kell.

Németh László, alpolgármester: Biztos, hogy ilyet nem mondtak, mert ő még a Pajta
program is olyan jövőkép, ha meg lesz akkor annak is igen komoly a szervezési része. Nem a
tulajdonos csinálja a rendezvényt. Amikor kész tervek lesznek, le kell ülni, és végig beszélni a
konkrétumot. Ők meg várták, hogy miről van szó.
Lakossági résztvevő: Azt gondolták, hogy minden rendben van.
Mindenki egyszerre beszél, a hanganyag értelmezhetetlen.
Lakossági részvevő: Pár szót szólna a templom felújításával kapcsolatban. szépen épül, újul
meg a templom. Amikor elindította ezt az egész programot, készült egy felmérés az egész
templom állapotáról, azt eredményezte, hogy 57 millió Ft-ba kerül a felújítása. Nem volt
reális az összeg összeszedése. 2 év eltelt mire sikerült a pénzügyi fedezetet megteremteni. A
torony és a homlokzat elkészült, az ablakok beállítása a jövő héten várható. Hátramarad a
lábazat , falak, szigetelése. Ez valószínűleg áthúzódik a következő évbe, mert bonyodalmak
vannak. A II. ütem valósítása nem tudja hogyan valósul meg, pénz kell hozzá. Az önerő
összege 1. 140 e/Ft volt. Az érsekség, azt mondja, hogy 10%-ot a lakosságnak kell
összeszedni. A II. ütemben valósulnak meg a tetőszerkezet javítása, mivel tetőszerkezeti hiba
van, mert nyomja ki a falat, szerepel a belső festés, valamint az esőcsatorna javítása.
Csombó Zoltán, polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Örül, hogy kézbe vette a dolgot, és
mögötte van, és kézbe veszi az ügyet. Visszatérve a búcsúra, és kéri, hogy holnap reggel
emailen küldjenek le egy kérelmet a rendezvényre vonatkozóan. Beszélt az atyával, aki
vasárnap is megtartja a misét. Kéri, hogy minél többen jöjjenek el szombaton, és érezzék jól
magukat. COVID igazolvány szükséges. Kéri, hogy kommunikáljanak egymással.
Békességet szeretne a faluban, és ők is elfogadják, hogy tesznek a faluért, próbáljanak meg
egymással összeghangban dolgozni.
Lakossági résztvevő: Javasolja, hogy kellene készíteni egy um. szabálykönyvet, mert aki ide
jön az nincs tisztában milyen szabályok vannak. Vannak olyan emberek, akik ide jönnek, és
azt hiszik, hogy ők a törvény.
Csombó Zoltán, polgármester: Bízik abban, hogy ami most itt surlódás volt közöttük, az
nem lesz maradandó senkinek sem. Érezzék jól magukat a hétvégén. Arra kér mindenkit,
hogy bármi kérdés adódik, nyugodtan keressék meg akár személyesen, akár telefonon. Annyit
elmond még, hogy a településen aki szálláshely szolgáltatással foglalkozik, az ellenőrzések
során minden rendben találtak a hivatal munkatársai.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a részvételt – a
közmeghallgatást 18:30 órakor bezárta.
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