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Napirend előtt:  

Hárshegyi József  polgármester  elmondta, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság 

kapitányságvetője megkereste, és lehetőséget kért arra, hogy a közbiztonság helyzetéről 

tájékoztató jelleggel falufórumot tarthassanak.  

Felkérte Bakler Zoltán rendőr főhadnagyot,  tájékoztassa a jelenlévőket a települést érintő 

közbiztonsági helyzetről.  

Bakler Zoltán  elmondta, hogy a Belügyminiszter  Úr  meghatározta, hogy az ország 

valamennyi településén évente két alkalommal tájékoztatni kell a lakosságot,  a rendőrséget, 

közbiztonságot, közlekedésbiztonságot, bűnmegelőzést és egyéb hatósági kérdéseket érintő 

témáról. A tájékoztatóról jegyzőkönyvet kell felvenni. A Tapolcai Rendőrkapitánysághoz 55 

település tartozik, ezért nagyon nehéz lesz mindenhova eljutni.  

Részletes tájékoztatást adott a település közbiztonsági helyzetéről. Elmondta 

Monostorapátiban az előző évben 44, az idei évben 37 bűncselekmény történt. Ezek a 

bűncselekmény elkövetések általában a Művészeti Napokhoz köthetőek.  Ezek a számok nem 

csak azt tükrözik, hogy csökkent az elkövetések száma, hanem azt is, hogy módosult a 

jogszabály. Nem 20.000,-Ft, hanem 50.000,-Ft az az értékhatár, ami bűncselekménynek 

számít. Ezek a számadatok a település nagyságához, illetve a nyári idegenforgalmi szezonban 

megtartott völgyrendezvényekhez viszonyítva elfogadhatók. Nagy segítség, hogy a körzeti 

megbízottak sok időt töltenek a településen, munkájukat jól végzik.  

A baleseti helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy a település területén baleseti gócpont 

nincsen. A sebesség méréseket próbálják itt is a megfelelő számban elvégezni, illetőleg 

fokozottabb ellenőrzést végeznek ezen az útszakaszon. Sajnos a gyalogosforgalom 

Monostorapátiban az úttesten történik, ezen kellene változtatni valamit, mivel a kamionos 

forgalom is igen jelentős. Tudomásul kell venni, hogy a megélhetési bűnözés egyre nagyobb 

nem csak ezen a területen, hanem országos szinten is. Jellemzőek a sorozat bűncselekmények, 

valamint az időskorúak ellen elkövetett bűncselekmények. Felhívta a figyelmet, senkit ne 

engedjenek be a lakásba, figyeljenek oda a tűzifavásárlásnál a mennyiségre, a bankkártya 

használatra. Tudomásul kell venni, hogy a trükkös elkövetők száma egyre több lesz, ezért 

jobban oda kell figyelni. Sokat  tud segíteni a lakosság, ha odafigyelnek idegen autókra, jelzik 

a rendőrségre ha gyanús mozgást látnak. Több olyan betöréses lopás volt, amit az ország 

másik végéről érkező bűnözők követtek el. A téli időjárás közeledtével jobban oda kell 

figyelni az idős egyedül élőkre, azért ne haljon meg senki, mert nincs élelme, vagy tűzifája. 

Kéri, ha ilyenről tudnak, jelezzék vagy a rendőrségre, vagy a Polgármesteri Hivatalban.  

Elmondta, hogy a fiatalok nagy része kábítószer fogyasztó, ezt tudomásul kell venni. A 

kábítószer fogyasztáshoz pénzre van szükség, ezt pedig otthonról tudják megszerezni. A 

szülőknek jobban oda kellene figyelni. Legtöbb esetben a szülők nem akarják tudomásul 

venni, hogy a gyermekük kábítószerfüggő, észre sem veszik. A szülőknek és a családnak nagy 

felelőssége van abban, hogy gyermekűk milyen társaságba keveredik. Bármi információt 

szívesen vesznek, azért, hogy a terjesztőket meg tudják fogni, Ők a veszélyesek.   

Amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel van, szívesen válaszolnak, 

illetve megpróbálnak intézkedni.  

Schenek Antal   helyi lakos hiányolta, hogy a beszámoló nem terjed ki a lomisokra. 

Monostorapátiban a hegyút melletti erdőbe hordják a szemetet. Szerinte erre is oda kellene 
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figyelniük a körzeti megbízottaknak.  Számon kellene kérni, hogy amit nem tudnak eladni, azt 

hova teszik.  

Bakler Zoltán   elmondta, még tetten érés esetén sem tudnak velük szemben megfelelően 

eljárni, ugyanis a hulladékgazdálkodás egy kicsit megváltozott. A társhatóságokkal tudnak 

csak valamilyen intézkedést eszközölni. Természetesen ezt a jelzést azért felírják. Ez nem 

csak itt probléma, hanem az egész országban. Minden évben szerveznek szemétszedési akciót 

az utak mellett, több autónyi szemetet szednek össze, de következő héten már újra ott van.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy már nincs ott a szemét, saját autójával 

szállította el.  Huszár Pál telke melletti területről is elszállították a szemetet.  

Somogyi István    helyi lakos elmondta, sokszor látni lehet olyan fűst oszlopokat a faluban, 

ami nem a kályha, vagy kazán tüzelésből ered, hanem a kábel- műanyag és rongy égetéséből. 

Ezzel károsítják az itt élők egészségét, hisz rákkeltő anyagot tartalmaznak, belégzése 

visszavezethető több betegségre. Ennek megszűntetésére hathatósabb fellépésre lenne 

szükség.  

Bakler Zoltán   elmondta csak annyit tudnak tenni, hogy a megfelelő társhatóságnak jelzik. 

Ha ilyen bejelentés van, kijön a körzeti megbízott.  

Nagy János   elmondta két hónapja betelefonált  égetés miatt a Tapolcai Rendőrségre reggel 

¾ 7-kor, ¾ 9-kor kijött egy rendőrautó, meg sem állt, nem nézte meg hol égettek, csak 

lelassított, nem foglalkozott a bejelentéssel. Másik, hogy ezen a részen három iskolás gyerek 

van, akik rendszám nélküli Trabanttal, átalakítva kabriónak, az utóbbi időben egy fekete 

Golffal, az apjukkal együtt a fő utcán és a Kossuth utcában száguldoznak. Senki nem tesz 

semmit, a körzeti megbízottak sem látni arra.   

Bakler Zoltán   elmondta Tapolcán csak egy járőr van, ha szolgálatban van kijön, ha nincs, 

nem tud kit kiküldeni senkit. Az autózást jelezni fogja Molnár Tibor körzeti megbízottnak. 

Véleménye szerint amikor tudnak jelen vannak a faluban. A rendőrkapitányság 15 autójából 

5-öt leadtak, nem tudják mikor kapnak helyette, addig kevesebbet tudnak járőrözni.  

Somogyi Imre   helyi lakos  elmondta, hogy az Ataki út és a Pap-tagi út elágazásánál el kell 

állni este 6 és 7 óra között, és nem csak a kábelégetőket, hanem a faluba irányuló tűzifa 

forgalmat  is meg lehet csípni. A másik felvetése arra irányulna, hogy a faluban valóban kevés 

a kiépített járda, a gyalogos forgalom az úton történik. Meg kellene vizsgálni a járda építés 

lehetőségét, főleg a temető és az iskola környékén.  

Bakler Zoltán  elmondta a járdaépítést csak elviekben tudják támogatni. 

Polgár László   képviselő elmondta, sajnos nem csak a természetben égetnek műanyagot, 

hanem a kályhákban is. Kérte a lakosságot ne tegyék, mert azzal veszélyeztetik az itt élők 

egészségét.  

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy több alkalommal voltak a polgármester úrral 

együtt helyszínen égetés miatt.  Minden esetben szabálysértési eljárás lefolytatására került sor. 

Sajnos a kiszabott pénzbírságot jövedelem hiányában nem lehetett behajtani. Tájékoztatta a 

jelen lévőket, hogy 2012. április 15-től nem a jegyző hatáskörébe tartozik a szabálysértési 

eljárás lefolytatása, hanem a Kormányhivatal hatáskörébe. Amennyiben bejelentés érkezik, a 

jegyzőkönyvet felveszik, a további eljárás lefolytatása végett megküldik a 

Kormányhivatalnak.  

Polgár László   megkérdezte van –e arra lehetőség, hogy a bejelentő neve ne jelenjen meg az 

eljárás során.  



4 

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta,  a bejelentő kérheti, hogy ne nevezzék meg. De az 

elkövetést valahogy bizonyítani kell.  

Schenek Antal   elmondta, már többször jelezték az ott lakók, hogy a Jókai utca sarkán lakók 

– Czverencz közben – autójától nem lehet közlekedni.   

Polgár László   képviselő elmondta, furcsának találja, hogy a segélyből élők autót tudnak 

üzemeltetni.  

Schenek Antal   kérte a rendőrség képviselőjét adjon tájékoztatást a kerékpáros közlekedést 

érintő  Kresz szabályokról. 

Bakler Zoltán  részletes tájékoztatást adott kerékpárosokat érintő új szabályokról.  

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a figyelmet.  

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a tájékoztatást. 

1. Napirend  

Hárshegyi József   polgármester  tájékoztatást adott az önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. évi munkájáról.  

Elmondta, hogy az önkormányzati tevékenység az elfogadott munkaterv szerint alakult. 

Nyilvános testületi ülés 10, zárt ülés 2, együttes ülés 11 /társ településekkel/ volt az elmúlt 

évben . Az önkormányzat által alkotott rendeletek száma 10, testületi határozatok száma 88.  

 Nagy változások várhatók a közigazgatás, valamint az oktatásügy rendszerében. 2013. január 

1-től megszűnik a tapolcai kistérség, ezzel egyidejűleg pedig feláll a Járási Hivatal. 

Körjegyzőség megszűnik, Közös Önkormányzati Hivatal lesz helyette, melynek feltétele, 

hogy a lakosságszám a 2000 főt elérje. Monostorapáti Körjegyzőséghez január 1-től 

csatlakozik Taliándörögd és Sáska, így a hivatal már 6 település hivatali ügyeit fogja 

rendezni. Szintén január 1-től,  a 3000 lakosságszám alatti településeken  - Monostorapátiban  

lévő  iskola is -  oktatási intézmények állami fenntartásba kerülnek.  

A településeken működő civil szerveztek programját, működését segítettük. Az önkormányzat 

intézményei, civil szervezetek kapcsolataikat ápolták. Monostorapátiban került 

megrendezésre a Monostori iskolák találkozója, melynek megszervezéséhez az önkormányzat 

pénzbeli támogatást is adott.  

Rendezvényeinket  - egyházi és nemzeti ünnepeinket -   az év során megtartottuk, 

kultúrházunk programja gazdag volt, több rendezvénynek és kiállításnak adtunk helyet. 

A 2012. III. negyed éves gazdálkodásról elmondta,  mind az önkormányzat, mind az 

intézményei takarékosan gazdálkodtak. Az önkormányzat módosított bevételi előirányzata 

284.475 eFt, a teljesítés 187.648  eFt szeptember 30-ig, mely 66 %-osnak felel meg. A kiadási 

előirányzat 284.475 eFt, a teljesítés 186.886 eFt, a teljesítés 60 %-os.  

Részletesen ismertette a főbb költségvetési számokat.  

Elmondta, hogy a 2013. évi koncepció összeállítását nagyban befolyásolják a kormányzati 

elképzelések, a jelenlegi gazdasági nehézségek.  

Az ország gazdaságpolitikájával kapcsolatban elmondta a kormány célja az államadósság 

csökkentése, a költségvetési egyensúly megtartása. GDP arányos hiánycél 3 %-nál nem lehet 

nagyobb, amit közgazdászok szerint nehéz lesz betartani.  

Ismertette a fontosabb adó- és járulék politikai célkitűzéseket:  Bevezetésre kerül a 

tranzakciós illeték, a távközlési, biztosítási adó, továbbra is megmarad az energiaellátók 

jövedelemadója.  Bevezetik az e-útdíjat 2013. július 1-től.  
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Javítani kell az ÁFA beszedés hatékonyságán, az önkormányzatoknak pedig a helyi adó 

kintlévőségek behajtási tevékenységén.  Csökkentik a gyógyszer támogatásokat térítési díj 

minimum bevezetésével. A kiadások csökkenését célozza a nyugdíjrendszer átalakítása, az 

állami és önkormányzati igazgatás karcsúsítása, átalakítása, a felsőoktatási, közoktatási, 

köznevezési rendszer megújítása, a szociális ellátások megváltoztatása, egészségügyi rendszer 

átalakítása, valamint a közösségi közlekedés területén végbemenő változások hatása.  

Az önkormányzati feladatellátás és finanszírozás 2013. évtől megváltozik. Az önkormányzati 

feladatok egy része átkerül az államhoz, ezzel arányosan csökken az állami támogatás 

összege. A 2012. évi költségvetéshez viszonyítva sokkal kisebb költségvetéssel számolnak, a 

jelenleg ismert számok alapján nehéz megbecsülni a bevételek és a kiadások alakulását. 

Várhatóan 180 m Ft-os költségvetése lesz az önkormányzatnak. Az oktatási feladatok állami 

kézbe kerülésével az ehhez kapcsolódó normatíva is megszűnik. Az önkormányzatokat 

megillető  SZJA   helyben maradó része egy általános jellegű támogatásba épül be. A 

gépjárműadó  40 %-át elvonják, ez 3.900 eFt. bevétel kiesést jelent. A saját bevételt már nem 

lehet növelni, hisz a lakosság teherbíró képessége az adóemelést nem teszi lehetővé. 

Fejlesztési kiadásokat is terveztek a koncepcióban: A Hegyalja utca aszfaltozását 2013. évben 

meg kell oldani, ha pályázati lehetőség nem lesz, saját erőből. Ismételten beadjuk az óvoda 

felújítására pályázatunkat. Tervben van az újfalusi autóbusz váró felújítása, valamint a 

tűzoltószertár előtt egy új autóbusz váró építése.  A likvid hitel is csökken, maximum 8 millió 

forintot lehet igénybe venni.  Fő cél, hogy az önkormányzat intézményeit működtetni tudják. 

A  központi költségvetés elfogadásának időpontjától függ, hogy mikor lesz az 

önkormányzatnak  elfogadott költségvetése.  

A napirend előtti felszólalásokra válaszolva elmondta, a  járda építésének igénye már az előző 

közmeghallgatásokon is felmerült. Valóban balesetveszélyes a temetőbe való közlekedés,   a 

közút kezelőjével már megvizsgálták  a lehetőségeket, nem kivitelezhető. Monostorapátiban 

ahol járda van, ott sem azon közlekednek.  

Az égetéssel kapcsolatban elmondta, többször kaptak jelzést, minden esetben kimentek a 

helyszínre. A bejelentő nevét, soha nem közölték. Sajnos a büntetés sem visszatartó, az 

elkövetők nincsenek tisztába azzal, hogy milyen környezetszennyezést végeznek.  

A tűzvédelem is fontos kérdés, amit szintén nem vesznek komolyan. A lerakott szemét 

tűzveszélyes, sokan  nem veszik figyelembe a tűzgyújtási szabályokat.  

Elmondta, hogy a víz- és szennyvíz közmű tulajdonjoga változni fog. Törvény módosítás 

miatt a víz- és csatornadíjat már az idei évtől nem az önkormányzat állapította meg, hanem 

központilag szabályozzák. A hulladéktörvény módosításának elfogadása napokban várható, 

január 1-től ennek díját is központilag állapítják meg.  

Megköszönte a figyelmet, kérte a jelenlévőket, amennyiben kérdésük, észrevételük van, 

tegyék meg.  

Göbecs András    megkérdezte mikor lehet számítani a Radnóti és az Ifjúság utca 

aszfaltozására. Évek óta csak ígéret van, sorrend szerint ezek az utcák következnének nem a 

Hegyalja utca.  

Hárshegyi József   elmondta, a Radnóti utca csak két háznál problémás, amennyiben lesz 

pályázati lehetőség  meg tudják oldani az aszfaltozást, saját erőből sajnos nem.  

Schenek Antal   Wind József   képviselőtől kérdezte hogy áll a szennyvíz hozzájárulás 

visszafizetésével kapcsolatos ügy. Többen kifizették az ügyvédi költségre kért összeget, és 

semmit nem tudnak a fejleményekről.  
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Wind József   elmondta, hogy az ügyvédi megbízások után bírósági szakaszba szerették 

volna terelni az ügyet, - ami nem került volna a lakosságnak pénzébe – hogy az ügyészség 

büntetőeljárás keretében próbálja meg nyomozati szakaszban kideríteni kinek van igaza. 

Gyakorlatilag a Városi és Megyei Ügyészségen, illetve még előtte, a Rendőrkapitányságon 

több alkalommal is nekifutottak ennek az ügynek és sosem jutottak el addig, hogy bíróság elé 

kerüljön. Ennek több oka van,  az egyik, hogy az ügyészség nem  vett figyelembe nagyon sok 

fontos és könnyen bizonyítható, visszaélésre adó okot, ezért bírósági szakaszba nem került a 

dolog. A történet azonban nem állt meg, büntetőeljárás keretében bírósághoz nem tudnak 

fordulni, azonban vannak hatóságok, melyek felügyeleti jogkörrel eljárhatnak. Például 

átkerült már a vizitársulatok felügyelete az Energiahivatalhoz. Egyéb más lehetőségek is 

vannak, a polgári peren kívül, aminek nagyon nagy költsége lenne, azt senki nem tudja 

vállalni. Csak az az egy megoldás maradt, hogy hatóságokon keresztül próbálják ezt az ügyet 

tisztába tenni. Van azért ennek is veszélye. Van egy olyan szála ennek a beruházásnak, ami 

egészen a Belügyminisztérium Önerő alapig megy el, és visszafizetési kötelezettsége lehet az 

önkormányzatoknak. A szennyvíz beruházás, mint mindenki tudja pályázatból valósult meg, 

és mint minden pályázathoz szükség volt önerőre. A lakossági befizetéseken felül még kb. 

100 millió forint önerőt kellett biztosítani a beruházáshoz. A 100 millió forintos 

önkormányzati hitel ígérvény elpárolgott, kiadása nem keletkezett,  az önkormányzatok jól 

jártak, közel 100 millió forintos bevételre tettek szert. A BM önerő felé egy pályázatot 

nyújtottak be, melyben  a tervezési költségeket nem lehetett elszámolni. A tervezési költséget 

– 35 millió forintot – kifizették a Bakonykarsztnak, illetve a tervező cégnek, akik elkészítették 

a terveket. A BM önerő 2005 környékén megváltoztatta az önerő pályázatot, az 

önkormányzatok visszavonták a már elnyert támogatást, hogy az új feltéteknek megfelelőn – 

melyben már a tervezési költséget is el lehetett számolni – új pályázatot nyújtsanak be. Tehát 

a tervezési költséget a BM. önerő is kifizette, ami 55 millió forint volt, az öt településre eső 

35 millió forint. Ha ez hatósági felülvizsgálatra kerül, és kiderül, hogy ez a pénz a BM-től is 

lehívásra került és a lakosság is kifizette, visszafizetési kötelezettség terhelheti az 

önkormányzatokat. Ezért mondta azt, hogy az önkormányzatok ne tervezzenek azzal az 

összeggel, amit a vizitársulattól átvettek.  Dilemmában van, mi jó a falunak, hogy azok az 

emberek aki megbízták Őket, visszakapják jogos részüket,  - közel 350 emberről van szó az öt 

településen - vagy a falu kockáztat és nehéz helyzetbe kerülhet. Viszont az igazságérzete azt 

kívánja, hogy ne tűrje el, hogy bolondnak nézik az embereket, a sikkasztás gyanúja is 

felmerül önkormányzatnál,  azzal, hogy duplán megfizetett költségeket számolnak el. Ezt 

bizonyítani nem tudja, ez a büntetőeljárás keretében derülhetett volna ki, de ezt sajnos 

egyáltalán nem vizsgálta az ügyészség, még csak nem is indokolta meg az elutasítás okát. 

Mindenképpen hatósági felülvizsgálatot fog kérni, de sajnos nagyon lassú az ügyintézés. Két 

évében került az is, hogy az amortizációs díj csökkenjen. Elnézést kért mindenkitől, hogy nem 

lehetett eredményt elérni, Ő is csalódott az ügyvédnőbe, úgy érzi nem dolgozott meg a 

pénzéért.  

Hárshegyi József polgármester elmondta továbbiakban nem kívánnak foglalkozni ezzel a 

témával. Az önkormányzat jogszabály erejénél fogva kapta meg a 35 millió forintot, ami le 

van kötve, és fejlesztési célra szeretnék felhasználni. Ha Vizitársulat mínusszal zárt volna, azt 

is az önkormányzat, mint jogutód kapta volna meg. Amennyiben  megfelelő pályázati kiírás 

lesz a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban, hozzá kell nyúlni ehhez a pénzhez, hiszen 

minden pályázathoz szükséges az önerőt biztosítani. Több hatóságtól kikérték a véleményt, 

mindenhonnan olyan választ kaptak, hogy ez a pénz az önkormányzaté, a képviselő-testület 

dönti el, hogy milyen célra használja fel.  

Ferenczy Károly  helyi lakos a Viziközmü Társulat Ellenőrző Bizottságának Elnöke 

visszautasította Wind József által elmondott sikkasztás gyanús kifejezést. Eddig még egy 
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hatóság sem fogadta be az ilyen irányú kezdeményezését. Ilyent ne mondjon nyilvános 

helyen, mert ez rágalmazás.  Nincs semmi sikkasztás, ezt visszautasítja. A munkát mindenki 

tisztességesen végezte. Inkább örülni kellene annak, hogy a települések tudtak plusz pénzeket 

szerezni.  

Wind József   elmondta, tudja azt, hogy a beruházással kapcsolatban nagyon szigorú 

elszámolás volt.  Egy dolgot azonban nem ellenőriztek, a lakossági befizetéseket. A 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal csak a központilag adott pénzmozgásokat ellenőrizte, ezen 

belül az EU-s és BM-es támogatásokat.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester, a Viziközmü Társulat Felszámoló Bizottságának elnöke 

elmondta, igyekezett a felszámolást maximálisan, a legjobb tudása szerint, az aktuális 

jogszabályok alapján végezni. Szúrópróba szerűen ellenőrizte a pénzügyi nyilvántartásokat, 

lakossági befizetéseket, banki forgalmat. A könyvelés teljesen rendben volt, minden a 

jogszabályoknak megfelelően történt. Ezt már többször elmondta a falugyűlésen, illetve 

közmeghallgatáson. Amit Wind József most elmondott, megerősíti abban, hogy neki volt 

igaza, minden törvényesen történt, hiszen nem lett belőle bírósági ügy, nem történt 

bűncselekmény, minden hatóság elutasította kezdeményezésüket, ezt már végre tudomásul 

kellene venni. Kérte a falu lakosságát most már tényleg higgyék el, hogy nem történt 

sikkasztás, bűncselekmény, és az a pénz ami megmaradt a falu lakosságának érdekét fogja 

szolgálni. Véleménye szerint erről már nem érdemes többet beszélni. 

Wind József  szerint a  szálak a Veszprém városi vezetésig mennek el. Mazák György, aki a 

társulás elnöke volt annak idején, illetve a Bakonykarszt vezérigazgatója, és azok akik ebben 

a történetben kulcsszereplők voltak, még mindig döntés helyzetben vannak. Nyomozás nem 

volt, minden esetben a  Veszprém Városi, illetve Megyei Ügyészség vizsgálta az ügyet és 

utasította el olyan indokokkal ami nem állja meg a helyét, de megtámadni ezeket nem lehetett, 

csak pót magánvádlóként bíróságon. Egyetlen egyszer, nyomozati szakaszba nem lépett az 

ügy, soha nem vizsgálták azokat a dokumentumokat, amiket becsatoltak. Ha valaki ezzel az 

üggyel objektíven akar foglalkozni bemehet az önkormányzatra, megnézheti azokat a 

dokumentumokat, amit Ő is kikért, és egy az egyben feketén-fehéren látszik, hogy duplán 

fizették ki ezeket a költségeket. 2009-ben már feljelentést tett a Legfőbb Ügyészségen, 

ahonnan visszajött a válasz, hogy a hivatali visszaélés megállapítható lenne ebben az ügyben, 

és elrendelte a nyomozást. Azonban a veszprémi rendőrség, akinek a hatáskörében tartozott 

volna, nem folytatta le a nyomozást. Kérhette volna, hogy helyezzék át másik ügyészségre, de 

ehhez is ügyvédi segítség kellett volna, ezt nem tudta elérni. A történet igen is sántít, minden 

esetben olyan döntések születtek, amik megcáfolhatók.  

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a hozzászólásokat, mivel több észrevétel nem 

volt,  a közmeghallgatást 20.30 órakor bezárta.  

Kmf.  

 

Hárshegyi József      Takács Lászlóné 

  polgármester             körjegyző  
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 Egyed Péter                 Polgár László 
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