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Napirend előtt:  

Hárshegyi József  polgármester  elmondta, hogy a közbiztonság helyzetéről minden évben 

tájékoztatatni kell a lakosságot.   

Felkérte Molnár Tibor körzeti megbízottat,  tájékoztassa a jelenlévőket a települést érintő 

közbiztonsági helyzetről.  

Molnár Tibor 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.  

Részletesen tájékoztatta a megjelenteket a települést érintő bűnmegelőzés érdekében megtett 

intézkedésekről, a közbiztonság helyzetéről, bűncselekmények számáról.  Felhívta a figyelmet 

arra, hogy a trükkös elkövetők száma egyre több lesz, ezért jobban kell vigyázni, főleg az 

idősebbeknek, ne engedjenek be idegeneket a lakásba.  

Kérte a jelenlévőket, amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban kérdésük, észrevételük 

van, tegyék meg.  

Varga János  képviselő elmondta, hogy rendszeresen közlekednek a gyerekekkel az alsó és 

felső iskola között és az a tapasztalata, hogy az autóvezetők nem tartják be a KRESZ 

szabályait, még csak nem is lassítanak a gyalogátkelőhely megközelítésekor, pedig táblával, 

jól látható festéssel van jelölve. Egy kicsit jobban oda kellene figyelni a sebesség túllépőkre, 

ezzel talán meg lehetne előzni a baleseteket.  

Molnár Tibor   elmondta,  folyamatosan jelen vannak a faluba, de sajnos az embereket nem 

lehet megváltoztatni, mindenki mellett nem lehet ott lenni. Az olyanoknak, akik nem veszik 

figyelembe a szabályokat, csak a büntetés kiszabása a megoldás, azt követően jobban 

meggondolják, hogy hogyan közlekedjenek. Csak tettenérés esetén lehet szankcionálni, 

szerinte már az is eredmény, hogy elkészült a gyalogátkelőhely. Egy rázó kialakításával 

lehetne csak rá kényszeríteni az autósokat a sebesség csökkentésére, de annak kialakítása is 

költséges.  A rendőrkapitányság létszám hiánnyal küzd, munkaidejük 80 %-át a 

kapitányságon kell tölteni, ezért olyan sokat nem tudnak a területen tartózkodni.  

Schenek Antal   szerint több településen a gyalogátkelőhelyhez sárga villogót helyeznek el, 

ez is megoldás lehetne.  

Molnár Tibor   elmondta ez egy fő útvonal, a közútkezelő dönti el, hogy szükséges –e a 

villogó kihelyezése. A gyalogátkelőhely kialakításának is meg vannak a szabályai. 

Gyalogátkelőhely két járda között alakítható ki, ha jobban belegondolnak ez itt nincs meg, de 

örülni kell annak, hogy így is meg lehetet csinálni. Van előjelző tábla, veszélyfelhívás arra, 

hogy gyerekek közlekednek, az autósok, ha be akarják tartani a szabályokat, be is tudják.  

Göbecs András   javasolta, hogy  láthatósági mellényben kísérjék a gyerekeket, az autósok 

jobban odafigyelnek.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester  elmondta sok a műanyagégetés a faluban. Volt rá példa, 

hogy a Pap-közben állt a rendőrségi autó, és biztos, hogy a benn ülők is érezték a műanyag 

szagot, még sem intézkedtek. Megkérdezte intézkedhet –e a rendőr, ha ilyet észlel, vagy csak 

bejelentés alapján van hatásköre? 

Molnár Tibor  elmondta, csak bejelentés alapján intézkednek. A közvetlen hívás 

Veszprémbe fut be, onnan értesítik a tapolcai ügyeletest. Jövő évben ez még bonyolultabb 

lesz, a hívások Szombathelyre érkeznek. A rendőrségnél alárendelt viszonyok vannak. Az 

ügyeletes azt a rendőrt küldi ki, aki a bejelentés helyéhez legközelebb van. A bejelentéseknél 
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sorrendiséget állítanak, oda mennek, ahol fontosabb. Szerinte útdíjas autó volt amit látott, Ők 

pedig nem mehetnek sehova.  Nem csak a műanyagégetéssel van probléma, avart és levelet 

sem szabadna égetni, az is környezetszennyező, mégis sok helyen otthon égetik el.  

Somogyi Imre  helyi lakos szerint azt kellene megakadályozni, hogy a bűnelkövetők itt 

telepedjenek le. Az itt élőknek kellene pozitív diszkriminációt biztosítani, akkor 

csökkennének, vagy megszűnnének a lopások. Szerinte most még ott tartanak, hogy 

visszafordítható ez az arány. Az önkormányzatnak van rendelet-alkotási joga, valamilyen 

formában szabályozni kellene azt, hogy kik költözhetnek ide. Vannak olyan települések, 

akiknek ezt sikerült megoldani.  

Molnár Tibor   elmondta,  közösen az önkormányzattal sikerült megakadályozni, hogy olyan 

személyek költözzenek ide, akik már követtek el bűncselekményeket.  Csak az ingatlan 

tulajdonosa tudná megakadályozni, hogy ilyen személyek beköltözzenek a faluba. Az 

önkormányzatnak nincs lehetősége megtiltani, vagy megválogatni, hogy a tulajdonos kinek 

adja el, vagy adja bérbe az ingatlanát.  

Takács Lászlóné   jegyző elmondta valóban van rendelet alkotási hatásköre a képviselő-

testületnek, de diszkriminatív rendeletet nem alkothat. Az önkormányzat csak abban tud 

segítséget adni, ha az eladó ingatlanokat megvásárolni szándékozó helyi lakosok részére 

támogatást nyújt a vásárláshoz. Az esélyegyenlőséget mindenki számára biztosítani kell. 

Megtiltani nem lehet a tulajdonosnak, hogy ne annak adja el ingatlanát, aki nála vevőként  

jelentkezik, és ez a vevő esetleg egyik kisebbség tagja. Sok az üres lakás a faluba, ez még 

biztos problémát fog okozni.  

Kiss János  a RNÖ elnöke szerint nem szabad általánosítani. A problémás családoknál nem 

az a baj, hogy cigányok, hanem az életvitelük elfogadhatatlan.  Megoldást jelentene a 

Polgárőrség újjá szervezése,  visszatartó ereje lenne annak, hogy folyamatosan jelen vannak a 

településen.  

Molnár Tibor  elmondta, senki nem akart megsérteni. Ő csak azt mondta, hogy a bűnözőket 

nem szabad beköltöztetni a településre. A polgárőrséget addig nem lehet újjá szervezni, míg a 

jelenleg szervezet nem kerül megszüntetésre.  

Schenek Antal   helyi lakos szerint addig nem lehet eredményt elérni a Polgárőrség 

megszüntetésével kapcsolatban, míg a jelenlegi elnök a megyei Polgárőr Szövetség elnöke, és 

nem érdeke a szervezet megszűntetése. Amíg a szervezet papíron működik, addig a 

polgárőrség autóját magáncélra használhatja.  

Gulyás  Erzsébet   alpolgármester elmondta, már testületi ülésen is foglalkoztak a 

Polgárőrség helyzetével, ezért elment Kovács Imréhez és tájékoztatást kért tőle.  Kovács Imre 

elmondta, hogy benyújtotta a Cégbírósághoz a Polgárőrség megszűntetésére vonatkozó 

papírokat. Azt is elmondta, hogy segít a szervezet újjászervezésében, ha vannak olyan 

jelentkezők, akik erre alkalmasak.  

Molnár Tibor   szerint ez a folyamat valahol elakadt, meghallgatás is volt ezzel 

kapcsolatban. A Cégbíróságnál kellene érdeklődni, hogyan  áll a szervezet megszüntetése.  

A rendőrségi beszámolóval kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, Molnár Tibor 

körzeti megbízott megköszönte, hogy meghallgatták.  

1. Napirend 

Hárshegyi József   polgármester  tájékoztatást adott az önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. évi munkájáról.  
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Elmondta, hogy az önkormányzati tevékenység az elfogadott munkaterv szerint alakult. 

Nyilvános testületi ülés 20, zárt ülés 3, együttes ülés 12 /társ településekkel/, 4 társulási ülés 

volt az elmúlt évben. Az önkormányzat által alkotott rendeletek száma 7,  testületi 

határozatok száma 131.  

A gazdálkodással kapcsolatban elmondta, jó gazdasági évet zárunk.  A költségvetési főösszeg 

az elmúlt évekhez viszonyítva csökkent, az iskola állami fenntartásba került, így a 

fenntartására fordítható összegek sem az önkormányzat költségvetésében jelentek meg.  A 

tervezett 216.525  eFt-os előirányzat III. negyed éves teljesítése 148.355 eFt, ami 69 %-os 

teljesítésnek felel meg. Az óvoda költségvetése is csökkent, az előző évhez viszonyítva, a 

működésre fordítható tervezet előirányzat 48.832 eFt.  A közös hivatal működésére 42.767 

eFt lett tervezve. Az önkormányzat intézményeire továbbra is odafigyelünk, a szükséges 

javításokat, karbantartásokat elvégeztetjük, hisz az önkormányzat maradt az ingatlanok 

tulajdonosa, így érdeke, hogy az épületek karbantartása megtörténjen.  

Két beruházás is történt az év folyamán. Elkészült az óvoda felújítása – külső szigetelés, 

nyílászáró csere, villamos rendszer felújítása,  -  12 millió forintos pályázati támogatással.  Új 

autóbuszmegálló készült a tűzoltószertár előtt, az új falusi autóbuszváróhoz pedig szélfogót 

készítettünk. Májusig várt az önkormányzat olyan pályázati lehetőségre, melynek keretén 

belül útépítésre lehetett volna pályázatot benyújtani. Sajnos erre a célra nem írtak ki 

pályázatot, így teljesen önkormányzati forrásból kellett megoldani a Hegyalja utca 

aszfaltozását. Kisebb műszaki problémák még vannak, ezért a műszaki-átadás átvételre még 

nem került sor, valószínű csak a tavasszal történik meg.  

Rendelkezésre áll még a költségvetésben további beruházási pénzeszköz, de azt csak akkor 

szeretné az önkormányzat felhasználni, ha pályázati támogatás is igényelhető.  

Civil szervezetek támogatására az idei évhez hasonlóan jövő évre is terveztünk kiadást. A 

költségvetésben erre a célra idei évben 2,5 millió forint volt elkülönítve, 2014. évre 2.895 eFt 

lett tervezve.  A következő évben  több mint valószínű, hogy Monostorapátiban kerül 

megrendezésre az Apáti találkozó, melynek kiadási fedezetét biztosítani kell. Az 

alapítványtól 700 eFt támogatás várható a rendezvényre, a különbözetet az önkormányzatnak 

kell fizetnie.  

Elmondta, hogy az önkormányzat több kötelező önkormányzati feladatát társulás keretében 

látja el.  A Tapolca és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás átalakult Tapolca és Környéke 

Önkormányzati Társulássá, melyben csak a gyermekjóléti, illetve szociális feladatok 

ellátásában veszünk részt. A szociális gondozói tevékenység nagyon jól működik, a szociális 

gondozóknak a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak személyével tudunk segítséget 

adni, annak érdekében, hogy minél több idős ember ellátását tudják megoldani.   

A Veszprém és Térsége Szennyvíz-elvezetési és Kezelési Társulást január 1-től jogszabály 

változás miatt meg kellett szüntetni, feladatát a társulást alkotó települések önkormányzatai 

látják el. A vízi-közmű törvény alapján a vízi-közmű vagyon átkerült az önkormányzathoz, 

üzemeltetésre a Bakonykarszt Zrt-nek került átadásra.  

A szemétszállításnál is központi árszabályozás fog működni, ugyan úgy, mint a szennyvíz- 

illetve a vízdíj esetében. A Remondis Kft. csak az idei évben szállítja a hulladékot, jogszabály 

változás miatt ezt a tevékenysége 2014. január 1-től nem végezheti. A hulladékszállítást ezt 

követően a veszprémi hulladékszállító cég végzi.  

Az óvoda működtetésére július 1-től létrehozták a Monostorapáti és Hegyesd községek 

Óvodai Intézményfenntartó Társulását, melyhez 2014. január 1-től Vigántpetend és Kapolcs 

községek is csatlakoznak.  
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Az egészségügyi szolgáltatás biztosításához az önkormányzat szintén hozzájárul, 2013. január 

1-től önálló védőnői körzettel rendelkezünk.  

Településünkön sok a munkanélküli, ezért minden közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázati 

lehetőséget kihasználunk annak érdekében, hogy minél több helyi munkanélkülinek tudjunk 

munkát biztosítani. Jók a pályázati lehetőségek, az állam a kezdeti 95 %-os támogatás után 

jelenleg 70 %-os támogatást biztosít a foglalkoztatottak után. A létszámigénylés mindig a 

várható munkák arányában történik. A téli közfoglalkoztatási program keretein belül 14 főt 

foglalkoztatunk, helyben szervezett tanfolyamon,  UNIÓ-s támogatással 4 hónapos képzésen 

vesznek részt. 

Elmondta, hogy a közbiztonság helyzetéről már volt szó, ezért azzal bővebben nem szeretne 

foglalkozni.  Legfontosabb dolognak most is azt tartja, hogy az idősekre oda kell figyelni, 

főleg a téli időszakban.  

Az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 2014. évi költségvetési koncepcióját, 

melynek elkészítését jogszabály írja elő. A legfontosabb jogszabályi változás, hogy 

önkormányzati költségvetést hiánnyal nem lehet tervezni, és csak feladatalapú elv alapján 

elkészíteni. Törekedni kell a takarékos, ész szerű gazdálkodásra.  

A környezetvédelemmel kapcsolatban elmondta a Nemzeti Park jelenlétével szigorú 

előírásokat kell betartani. Vigyázni kell az ívó vízre, a vízszennyezést meg kell akadályozni.  

A levegő tisztaságára sokkal jobban oda kellene figyelni. Sok a környezetszennyezés, több 

helyen fáradt olajat, gumit használnak begyújtásra, ősszel beindul az avar, és gazégetés. A 

MONTI vízpalackozótól többször is jeleztek erre vonatkozóan. Parlagfű miatt 3 esetben 

kellett felszólítani a tulajdonost.  Az agro kultúránál törekedni kell a biokultúra 

meghonosítására, elterjesztésére.  

Megköszönte a jelenlévők figyelmét, kérte amennyiben az elhangzottakkal kapcsolatban 

kérdésük, észrevételük van, tegyék meg.  

Bodán Ferenc  helyi lakos jelezte, hogy a Jókai utca gödrös, nem lehet rajt közlekedni. Négy 

évvel ezelőtt kapott egy réteget az utca, de sajnos nem jó minőségben készült el, szerinte az 

arra költött összeg csak kidobott pénz volt. Az utca javításának csak akkor van értelme, ha az 

árok mindként oldalon helyre lesz állítva.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta, már több testületi ülésen tárgyaltak a Jókai utca 

vízelvezetésének megoldásáról. Az alpolgármester asszony javaslatára Ihász Csaba lakóháza 

melletti árkon keresztül lehetne levezetni a csapadékvizet. Ehhez először be kell szintezni az 

árkot. A vállalkozóval már egyeztettek az időjárás függvénye, hogy az idei évben még el 

tudják –e végezni. Ha ez nem lehetséges, a tavasz folyamán mindenképpen elkészül.  

Nagy János   helyi lakos elmondta, hogy a lakóháza előtti árok tisztítása során a 

közfoglalkoztatottak az árokból kimert hordalékkal a szemetet is az erdőbe talicskázták. 

Mikor ezt szóvá tett nekik, azt mondták, azt az utasítást kapták, hogy keressenek valahol 

helyet, ahova leteszik. Fel kellene hívni a figyelmüket, hogy a szemetet zsákba gyűjtsék és ne 

az erdőbe borítsák le, mert így semmi értelmi nincs a munkájuknak. Az eső újra visszahozza a 

hordalékkal együtt. A Penzer domb tetején lévő víznyelő a csatornázási munkák befejezés óta 

nincs kitisztítva. Már a tavalyi közmeghallgatáson is jelezte, hogy a kivitelező nem állított 

helyre, a víz nem tud belefolyni, ezért az utcán folyik végig. Kéri mielőbb megjavítani.  

Szőcze Lászlóné   elmondta, hogy Sütő Levente háza előtt  árok is tele van hordalékkal, és 

szeméttel, azt is ki kellene tisztítani.  
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Sótonyi István   elmondta, hogy az Eger patak holtágában folyamatosan áll a víz. Ott is meg 

kellene már oldani a vízelvezetést.  

Zentai János   elmondta,  neki is az a tapasztalata, hogy a  közmunkások nem hogy 

összeszednék, inkább elszórják a műanyag flakonokat, sörös dobozokat. Ahol dolgoznak, 

mindenhol találkozni lehet szeméttel.  

Hárshegyi József   polgármester elmondta Péntek Attila takarította ki az Árpád utcai árkot.  

A közfoglalkoztatottak minden alkalommal kapnak szemetes zsákot, hogy abba szórják bele a 

szemetet. Évente 2-szer szemétgyűjtési akciót szerveznek a helyi szervezetek, diákok 

részvételével.  

Somogyi Imre   elmondta, hogy a Zrínyi és Kossuth utca kereszteződésénél az árok tele van 

hordalékkal. A Zrínyi és Petőfi utca kereszteződésnél éppen ezért mindig sok hordalék van, 

hisz a víz nem tud az árokba folyni. A felső iskola előtt lévő árok vízáteresztő képességével 

van szerinte probléma.  

Schenek Antal    elmondta, néha az az érzése, hogy az új falu nem Monostorapátihoz 

tartozik,  hisz ezen a falu végén a közmunkások csak akkor jelennek meg, ha Szabó Józsefné 

udvarát kell le kaszálni. Szerinte a új falusi részre is kellene egy autóbuszmegállót elhelyezni, 

mert ott is csak az egyik oldalon van, balesetveszélyes, ha az úttesten rohangálnak, ha jön a 

busz.  

Göbecs András   elmondta, hogy a Radnóti utca végén még van egy önkormányzati telek, 

melyet szerinte addig nem tud értékesíteni az önkormányzat, míg az út nem készül el.  

Wind József  képviselő  tájékoztatásul elmondta, hogy a víz-közmű vagyonnal kapcsolatban 

vannak olyan dolgok, melyeknek nem szabadott volna úgy történni, mint ahogy történt.  

A polgármester úr által adott tájékoztatás során elhangzott, hogy az önkormányzat 

költségvetése csak pozitív, vagy nullszaldós lehet. Ezért nagyon fontos, hogy óvatosan 

bánjanak minden olyan kiadással, kötelezettség vállalással, ami deficitbe billentené a 

mérleget. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 30 évre vállalt kötelezettséget 2000 millió 

forint kifizetésére, illetve ennek töredékére, de a töredéke is több 100 millió forintnál, és úgy, 

hogy erre  egy forint fedezete nincsen. Tavaly december 18-án volt egy testületi ülés, ahol a 

Bakonykarszt Zrt. a vízi-közmű vagyont felajánlotta az önkormányzatoknak a törvényre 

hivatkozva, mely szerint a vagyon csak állami, illetve önkormányzati tulajdonba kerülhet. Az 

átadásra vonatkozóan egy Egyetértési Nyilatkozatot kellett elfogadni, melyet szerinte a 

képviselők el sem olvastak. A jegyzőkönyvből jól látszik, hogy Ő felhívta a képviselők 

figyelmét arra, hogy fontolják meg, hogyan döntenek ebben az ügyben, mert az Egyetértési 

Nyilatkozatban nagyon súlyos kötelezettségvállalások vannak. Az önkormányzat azzal, hogy 

átveszi a vagyont, pénzügyi kötelezettségeket is vállal a fenntartásra, a vagyonértékelésre, 

vagyonbiztosításra, minden egyéb olyan költségre, ami nincsen benn azokba a díjakba, amit a 

lakosok megfizetnek. Akkor nagyon alaposan átbeszélték a kockázatokat, és minden 

képviselő egyetértett abban, hogy azokat a kockázatokat nem vállalhatják, ami a 

nyilatkozatban szerepel, mind az öt képviselő úgy szavazott, hogy állami tulajdonba menjen a 

vagyon. Fontos elmondani azt is, ha állami tulajdonba kerül a beruházás, lehetőség lett volna 

arra, hogy 30 %-kal olcsóbb legyen a csatornadíj, mert ennyivel olcsóbb a másik 

szolgáltatónál. Az önkormányzatok sajnos nem így döntöttek, januártól csődhelyzetbe 

kerülhet az önkormányzat bármikor. December 21-én a polgármester úr összehívott egy 

rendkívüli ülést, melyen megjelent a Bakonykarszt Zrt. a teljes vezérkara, a társulás elnöke, 

akik mindent ígértek, elmondták, hogy a lakosságnak plusz fizetni valója nem keletkezik 

azzal, hogy önkormányzati tulajdonba kerül a vagyon, annak ellenére, hogy az Egyetértési 

Nyilatkozatban semmi nem változott. A képviselők egy része visszavonta az előző testületi 
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ülésen hozott döntését, amit a 2013. január 3-án tartott testületi ülésen meg is erősítettek. A 

lényeg az, hogy egy nagyon részletes anyagot adott át a szolgáltató, tele kockázatokkal, és 

ígéreteket kaptak arra, hogyha majd tényleges szerződésre kerül sor a pótlási kötelezettség a 

szolgáltatót fogja terhelni. Ezt mindenki így is gondolta, mindaddig, amíg a Vagyonkezelési 

szerződést át nem adták. A szerződés teljes terjedelmét a képviselők nem kapták meg, az igaz, 

hogy a lehetőség mindenki számára adott volt, az önkormányzat hivatalában meg lehetett 

nézni, illetve interneten letölthető volt. Ő ezt meg is tette. Átolvasta, és kereste azokat a 

garanciákat, amik az önkormányzatra nézve biztosítékot jelentenek, de semmit nem talált.  Az 

október 7-i ülésen Radács úr  a Bakonykarszt Zrt. műszaki igazgatója elismerte, hogy a 

szolgáltató csak addig vállal felelősséget a pótlásra, amit a lakosok megfizetnek 

számlájukban, melynek egy része az amortizációs díj. Ami ebből befolyik éves szinten azt a 

szolgáltató félre rakja, és amíg ez tart, a szolgáltató pótol, az összes többi felette lévő 

költséget az önkormányzatoknak kell megfizetni. Fontos tudni azt is, hogy a pótlási 

kötelezettség 10 szerese annak, amit a lakosság befizet. Tudomásul kellene már venni, hogy 

az önkormányzatok egyedül ezt a rendszert nem tudják fenntartani. A szennyvíz vagyon 2000 

milliós vagyon, melynek nincs forgalmi értéke, az önkormányzat forgalomképtelen 

vagyonához tartozik. Ez a vagyon nagyon jól mutat az önkormányzat mérlegében, de azon 

kívül semmi haszna nincsen, gyakorlatilag csak költeni kell rá. A gépek, eszközök 

folyamatosan használódnak, és az önkormányzat arra vállalt garanciát, hogy ezek a gépek és 

eszközök mindig működni fognak. Ha valami meghibásodik, a szolgáltató kijavítja a hibát, a 

félrerakott amortizációs pénzből fizeti a javítást, ha nem elég a pénzeszköz a különbözetre 

benyújtja a számlát a szerződés szerint az önkormányzatoknak. Az önkormányzatok 30 éves 

szerződést vállaltak, rizikózva, úgy hogy januártól bármelyik pillanatban gond lehet. A 

szennyvíz beruházás már ötödik éves, mindenki tisztába van a kivitelezés minőségével. A 

képviselők mégis egy olyan szerződés mellett döntöttek, amit el sem olvastak, a képviselő-

testület érdemben meg sem tárgyalt.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester megkérdezte, miből gondolja Wind József, hogy el sem 

olvasták a szerződést ?  

Wind József   képviselő  elmondta, meg kell nézni a jegyzőkönyveket, melyik képviselő szólt 

hozzá a témához. Egyedül Polgár László képviselő mondta el véleményét. Az öt képviselő-

testületből senki más nem szólalt fel, csak a nagy passzivitás volt jellemző, nem volt érdemi 

tárgyalás.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester elmondta, meg lehet nézni a jegyzőkönyvet, Ő is 

hozzászólt a témához. Felkérte a képviselőt kerülje ezeket a csúsztatásokat. Felháborítja az, 

hogy fals tényekről beszél.  

Wind József   képviselő úgy gondolja, tájékoztatásával  nem az embert minősíti, hanem a 

tetteit. A tettei minősítik magát az embert. Az mondja, mindenki olvassa el a képviselő-

testületi jegyzőkönyveket. Az alpolgármester asszony a sok diplomájára, sokszor hivatkozik, 

de úgy néz ki arra alkalmatlan, hogy a leírt szöveget értelmezze. A leírt szövegből nem tudja 

értelmezni a kockázatokat, nem tudja azt képviselőként eldönteni, hogy a képviselői 

esküjében belefér –e az, hogy hátat fordítson a lakosságnak. Ő saját véleménye szerint azt 

mondja, hogy „véleményem szerint” meg kell bízni a szolgáltatóban, az állam nem jó gazda, 

és a véleményéből, és az elmondottakból módosította meg az eredeti döntését, és nem a 

leírtak alapján. Bármilyen probléma, baj lesz, a szolgáltató az aláírt szerződésre fog 

hivatkozni, és az önkormányzatokat kényszerhelyzet elé fogja állítani. A testület tagjai 

jelenleg Polgár László kivételével alkalmatlanok arra, hogy egy kockázat elemzést, egy 

megfelelő anyagból végig tárgyaljanak. Úgy ül össze a testület, hogy egy fajsúlyosabb 

dologba a döntés előtt nincs munkaértekezlet, egy tényleges tárgyalás, ahol összeülnének, és a 

lakosság érdekében megnéznék, hogy vállalható –e, amit el akarnak fogadtatni velük, hanem 
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gyorsan szavazni akarnak, mert mindenki dolga van, és siet haza. Az elmúlt egy évben sajnos 

így mennek a dolgok, számára ez elfogadhatatlan magatartás. Mindenki elmondhatja a saját 

véleményét, de a tettei mindenkinek benne vannak a jegyzőkönyvekbe, utána lehet nézni. 

Gulyás Erzsébetet csak azért emelte ki, mert tényleg felszólalt, de nem a szerződésben 

szereplő kockázatokról beszélt, azok lehetséges feloldásáról, vagy a szolgáltató felé garancia 

kérésről, hanem olyan dolgokról,  amelyek nem mutatnak előre, nem hoznak eredményt.  

A képviselő-testület hátat fordított a lakosságnak, nem volt fontos neki, hogy 30 %-kal 

olcsóbb legyen a csatornadíj, úgy döntött, hogy makacsul megtartja ezt a vagyont, aminek 

biztosan következményei lesznek. Lemennek a választások, rájönnek, hogy a meghirdetett 

rezsicsökkentés nem tartható, az árhatósági jogkör visszakerül az önkormányzatokhoz, hisz a 

szolgáltatók közül már most némelyik jelzi, hogy ezekkel az árakkal nem tud szolgáltatni. 

Ugyan ott lesznek, mint 2009-ben, várható egy 1500,-Ft-os csatornadíj. Ez a rendszer csak 

akkor lenne életképes, ha a fenntartásról a projektben résztvevő 7 önkormányzat együttesen 

gondoskodna. A vagyon átadásával, megbontásával ez a vagyon nem fenntartható. Annak 

érdekében, hogy az önkormányzat elkerülje a csődhelyzetet, nem tehet mást, mint a díjat 

emeli.  

Elmondta, hogy egy olyan képviselő-testülettel, amely alkalmatlan feladatára, és nem tud 

felelősséggel dönteni, nem kíván a későbbiekben együtt dolgozni, átadta lemondó levelét.  

Hárshegyi József  polgármester  elmondta, öt település képviselői ültek le, és tárgyaltak erről 

a témáról. Nem kívánnak vitába szállni az itt elhangzott csúsztatásokkal, féligazságokkal, 

mindenki úgy látja nincs értelme vitatkozni. A megsértett képviselőktől Ő kér elnézést az 

elhangzott vádak miatt. Úgy gondolja minden képviselő felelősséggel döntött, tisztába van 

azzal, hogy milyen úton járnak. Senkinek nem érdeke az, hogy a szennyvíz díj többszörösére 

emelkedjen. Az említett hasonlat és a 30 %-os csökkentés sem igaz.  

Gulyás Erzsébet   alpolgármester elmondta, hogy azok az állítások amiket Wind József 

elsorolt, csak csúsztatások. Az önkormányzat nem fog januártól csődhelyzetbe kerülni, nem 

lesz 1000,-Ft-os amortizáció.  

Wind József   elmondta,  hogy a legnagyobb felelősség a polgármestert terheli ezekben a 

dolgokban. Ő a Társulás Tanács tagja, ahol a döntéseket hozzák. Látható, hogy nem tud az 

érvekkel vitatkozni és nem tud ész érveket felhozni a döntése mellett.  

Hárshegyi József   polgármester megköszönte a hozzászólásokat, mivel több észrevétel nem 

volt,  a közmeghallgatást 19.10 órakor bezárta.  

Kmf.  

 

Hárshegyi József      Takács Lászlóné 

  polgármester            jegyző 
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