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Tóth Csaba polgármester Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés Lesenceistvánd Települési 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 11.§. (9) bekezdése, alapján szabályszerűen került összehívásra. A 
jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 8 képviselőből 8 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, 
a képviselő-testület ülését megnyitja. 

Javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  melyet  Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és 
tartózkodás nélkül, alakszerű határozathozatal nélkül – egyhangúlag –  az alábbiak szerint állapít meg:

N A P I R E N D:

1.) Közmeghallgatás

Tóth Csaba polgármester a napirend elfogadását követően rátért a napirend tárgyalására.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Közmeghallgatás
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent polgárokat. Megköszönte a képviselő-testület 
2009. évi áldozatos munkáját, külön kiemelte, hogy Lesenceistvánd képviselő-testülete térítésmentesen végzi munkáját. 
Megköszönte a körjegyzőség, az óvodavezető, kultúrotthon vezető, valamint az intézmények dolgozóinak munkáját. Ők 
az  önkormányzat  feladatainak  zavartalan  és  eredményes  ellátásában  működtek  közre  és  az  elért  eredmények  az  ő 
munkájukat is dicséri, a továbbiakban is sok sikert kívánt minden alkalmazottnak.

Tájékoztatta a lakosságot, hogy az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul el tudta látni 2009. 
évben.  Igazgatási  feladatokat,  községgazdálkodási  feladatok,  köztemető  fenntartását  látta  el,  háziorvosi  szolgálat, 
védőnői  szolgálat,  iskolai  és  óvodai  oktatást,  gyermekjóléti  és  szociális  szolgáltatást  nyújtott  az  önkormányzat  a 
lakosságnak.  Az  igazgatási  feladatok  ellátásához  Lesenceistvánd,  Lesencetomaj,  Lesencefalu  és  Uzsa  települések 
Körjegyzőséget tartanak fenn Lesenceistvánd székhellyel. A háziorvosi szolgálatot, a védőnői szolgálatot, az óvodát és a 
temetőt Uzsával közösen működtetik. Az általános iskolát szintén a 4 település tartja fenn. Az alsó tagozatos tanulók 
Lesenceistvándra, a felső tagozatos tanulók Lesencetomajra járnak. Az „Együtt Egymásért” Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálatot  8  település  működteti  hatékonyan.  Vállalt  feladatok  közül  a  kulturális  tevékenység  kapcsán  említette  a 
szüreti  felvonulást,  a  falunapot,  mely  rendezvények  évről-évre  egyre  nagyobb  tömegeket  mozgatnak  meg,  egyre 
magasabb színvonalúak. Vállalt feladatok között említette továbbá a testvértelepülési kapcsolatokat, a helyi sportot, a 
könyvtár-teleház működtetését, civil szervezeteket, kistérségi együttműködést. Ez utóbbi a vállalt feladatból a kötelezően 
ellátandó feladat felé tendál. Az Önkormányzatnak a Kistérség az egyik jelentős forrása, hiszen meghatározott forrásokat 
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az  Állam  a  Kistérségen  keresztül  juttat  az  Önkormányzatokhoz.  A  vállalt  és  kötelezően  ellátandó  feladatokat 
színvonalasan és gazdaságosan látja el az Önkormányzat.
Az önkormányzat költségvetését tekintve 2009. december 31-ig jónak mondható, tartozása nincsen. 2009-es évben az 
önkormányzatnak  likviditási  problémái  nem  voltak,  a  számlákat  időben  ki  tudta  egyenlíteni.  A  gazdasági  válság 
következtében számos Önkormányzat adósodott el, ez Lesenceistvánd Települési Önkormányzatról nem mondható el. 
Véleménye szerint a 2010-es évben sincs veszélyeztetve az Önkormányzat működése. A 2010. évi költségvetési törvény 
elfogadásakor lehet majd látni, hogy az Önkormányzat milyen normatívákkal számolhat majd, a fennmaradó összeget az 
Önkormányzat saját bevételeiből, például adóbevételből tudja finanszírozni. 
A továbbiakban  a  településen végbement  fejlesztésekről  tájékoztatott.  Két  részre  bontotta  a  fejlesztéseket.  Egyrészt 
pályázati forrásból megvalósult, másrészt önerőből finanszírozott fejlesztésekről beszélt.
Az  idei  évben  12  pályázatot  nyújtott  be  az  Önkormányzat,  összesen  93.976.655,-  Ft  összegben.  Polgármesteri 
pályafutása alatt az idei évben a legmagasabb a megpályázott összeg. Az eddig elnyert összeg 31.948.180,- Ft. Pályázati 
forrásból  megvalósult  beruházásokat  ismertette:  Az  önkormányzat  ÖNHIKI-  re  pályázott,  mely  azt  jelenti,  hogy 
önhibáján kívül hátrányos helyzetű település. 6.800.000,- Ft-ot igényelt az Önkormányzat, az elnyert támogatás pedig 
7.088.000,- Ft. Pályázott a Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda felújítására és bővítésére és 
adadálymentesítésére is 15.864.517,-ra, melyből 7.000.000,- Ft-ot ítéltek meg. Az Önkormányzat önerejével kiegészítve 
valósult meg az új épületszárny építése, ahol a napközis tanulók étkeztetése történik. Az idei évben a szűkös anyagi 
lehetőségek miatt csak részlegesen készül el, a jövő évben pályázati forrásból kívánják befejezni. Pályázatot nyújtott be a 
ravatalozó felújítására, mely pályázat elbírálás alatt  van. Erre a LEADER keretében lehetett  pályázni.  Olvasó szoba 
berendezésére nyújtott  be az Önkormányzat  pályázatot,  ebből kívánta a teleházat,  könyvtárat  otthonosabbá tenni.  A 
pályázatot forráshiány miatt elutasították. A Veszprém Megyei Önkormányzattól 967.000,- Ft támogatást nyertek a régi 
polgármesteri hivatal (volt gazdabolt) tetőhéjazat cseréjére, melyet 1.089.806,- Ft önerővel kiegészítve valósított meg az 
Önkormányzat.  A  Közép-dunántúli  Regionális  Fejlesztési  Tanácstól  10.093.180,-  Ft-ot  nyert  az  Önkormányzat 
kommunális erőgépre. A pályázatot Lesenceistvánd gesztorságával Lesencetomaj, Lesencefalu és Uzsa településekkel 
együttműködve adták be. A fejlesztés jelenleg közbeszerzési eljárás megindítása előtt áll. Hegyvidéki utak felújítására a 
közelmúltban pályázott  az  Önkormányzat.  Az  igényelt  összeg 30.653.609,-  Ft.  Az Esső  út  felújítását  tervezi,  az  út 
megszélesítését, árkok kialakítását. A jövő évi falunapi rendezvényre is pályázott az Önkormányzat szintén a LEADER 
keretében. Lesencetomaj Települési Önkormányzattal közösen nyújtottak be pályázatot az iskola korszerűsítésére. Az 
elnyert támogatásból Lesenceistvándon az iskola nyílászárói lettek cserélve, míg a lesencetomaji általános iskolában 
tetőszerkezet csere valósult meg. A nyílászáró cserék mellett az iskola főbejárata is kialakításra került, melyet a jövőben 
kívánnak igénybe venni. Amennyiben további pályázati lehetőség lesz, úgy az iskola főbejárata a Kossuth utca felől lesz, 
a  kultúrotthonhoz  hasonlóan  parkolók  lesznek  kialakítva.  Járda  lesz  építve,  így  a  gyermekek  iskolába  jutása 
biztonságosabbá válik, hiszen nem kell az úttesten haladniuk. Falugondnoki autóra adott be pályázatot az Önkormányzat, 
9.500.000,- Ft-ot igényelt. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. Közösségi szolgáltatások az internet tükrében címmel 
pályázott  az  Önkormányzat,  melyen  1.000.000,-  Ft,  vissza  nem térítendő támogatásban  részesült.  Ezen  összegből  a 
teleházban ingyenes számítógépes tanfolyam került megrendezésre, melyen a lakosság aktívan vett részt. A pályázati 
eredményekből is látszik, hogy a hivatal folyamatosan dolgozik, folyamatosan írják a pályázatokat, melyek nélkül a 
településen talán nem is lenne fejlesztés. A településen végrehajtott fejlesztések 95%-a pályázati forrásból valósult meg.
Ismertette  az  önerőből  megvalósult  beruházásokat  is.  A Millenium Park  és  a  labdarúgó pálya  világítását,  valamint 
vízhálózat  fejlesztését  valósította  meg  az  Önkormányzat.  A  szüreti  rendezvényen  nagy  jelentősége  volt  ezen 
beruházásnak. Szintén önerőből valósult meg a Kossuth utca árokburkolása a kultúrotthontól a körjegyzőségig bezárólag. 
A Mihál séd felújítása történt meg, melynek kapcsán a Közútkezelő Kht-val kellett közreműködni. A 2010-es évben, 
szintén a Közútkezelővel együttműködve tervezi az Önkormányzat a Máhi patak hídját, valamint a templom melletti 
hidat  felújítani.  Halottak napja  előtt  a temetőben kialakításra  került  egy hulladékgyűjtő  sziget  az  áldatlan állapotok 
eluralkodása miatt. Úgy tűnik ez az állapot megszűnt. A hulladéklerakót a lakosság megfelelően használja. Véleménye 
szerint a 2009-es év beruházásokat tekintve eredményesnek mondható. 
2010-es évre nézve a beruházásokra önerőből nem lesz lehetőség, ismerve a 2010. évi költségvetési törvény tervezetét, 
illetve  a  megszorításokat.  A  pályázatokhoz  az  önerőt  az  Önkormányzatnak  kell  biztosítani,  mely  a  2010-es  évben 
tervezett  fejlesztéseket  tekintve  nem  alacsony  összeg.  Pályázatokból  szeretné  az  önkormányzat  az  óvoda  bővítést, 
korszerűsítését  befejezni,  a ravatalozó felújítását  megvalósítani,  valamint  játszótereket  kialakítani.  Az Esső út  teljes 
felújítását  tervezi  az Önkormányzat,  valamint  a  Hegyalja  utca útburkolatának javítását,  új  aszfalt  réteget  terveznek. 
Ennek az engedélyezési eljárása folyamatban van. 2010. év tavaszán a József Attila utca Hegyalja utca felé haladó út, 
úgynevezett Máhi patak árka kerülne felújításra. Ez a munka öerőből valósul meg, az Önkormányzat saját munkaerejével 
kívánja megvalósítani ezt a munkát. 
Elmondta,  hogy sajnos Lesenceistvánd is  olyan  település,  amely nagymértékben függ a központi  költségvetéstől.  A 
településen a helyi adók mértéke nem éri el az éves költségvetés 10%-át. Fontos lépésnek tartja azt, amikor a lesencei 
települések összefogtak és elhatározták, együtt működtetik a körjegyzőséget, együtt működtetik az iskolát a hatékonyság 
és takarékoskodás miatt. 
Elmondta, hogy a válság abban is mutatkozik, hogy a segélyezési alap, mely a költségvetésben tervezve van, minden 
évben egyre növekszik. Lesenceistvánd volt a Kistérségben az a település, ahol a segélyt kérők száma alacsony volt. A 
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többi településhez képest még mindig alacsonyabb, de a kilátástalanság az embereknél megjelent, az emberek megtörni 
látszanak. 
A település környezeti állapotáról szólva elmondta, hogy a tavalyi évben készült el a lesencéktől a balatonig kistérség 
hulladékgazdálkodási tervének és környezetvédelmi programjának felülvizsgálata, illetve beszámoló a programokban 
foglaltak teljesítéséről.
Összességében megállapítható, hogy a település és a térség helyzete nem romlott, azonban jelentős javulásról sem lehet 
beszámolni. A település légszennyezettsége az uzsai kőbánya és a település alatt húzódó főközlekedési út szennyezése 
által determinált. A településen belül szennyező forrás – az alkalmi szabálytalan égetésektől eltekintve - nem található. 
Ugyanakkor  szólni  kell  arról,  hogy  többen  égetnek  el  fűtőberendezéseikben  olyan  anyagokat,  amelyek  terhelik  a 
környezetet.
A településen a szilárd és folyékony hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása megoldott. Előbbit a Remondis 
utóbbit a DRV látja el.  A szilárd hulladék gyűjtésével és az igénybevétel kötelezővé tételével jelentősen csökkent a 
külterületi szabálytalan hulladék-elhelyezés. Egy-egy illegális hulladéklerakó megjelenésekor szinte azonnal értesül az 
önkormányzat, a helyszín és az átvizsgált hulladék alapján igyekszik megállapítani a szabálytalankodó személyét és ha 
az  adatok  rendelkezésre  állnak  a  hivatal  az  eljárást  lefolytatja  és  gondoskodik  a  szabálytalankodó  kötelezéséről  és 
megbüntetéséről. 
A földrajzi adottságai alapján sok gond van a helyi vízelvezetéssel, a hegyi utakkal. Sajnálatos, hogy az utóbbi időben 
tapasztalható  jelentős  csapadékvíz  jelentős  károkat  okoz  a  hegyi  utakban,  azokban  az  ingatlanokban,  amelyeken 
keresztül  folyik.  Az  önkormányzat  az  ingatlantulajdonosok  segítsége  és  hozzájárulása  nélkül  nem lesz  képes  ezt  a 
problémát  megoldani.  Gondot  okoz,  hogy  keskenyek  az  utak,  a  birtokok  szélén  sövény  és  gyümölcsfák  vannak, 
amelyeket a tulajdonosok nem vágnak vissza. Ezzel a közlekedést is nehezítik.

Megkérdezte a képviselő-testületi tagjait, hogy kívánják-e az elhangzottakat kiegészíteni. 

Morvainé Szücs Ágota képviselő: Megkérte Tóth Csaba polgármester urat, ejtsen néhány szót a telekvásárlásról. 

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az idei év költségvetésében fontos volt, hogy a Hegyalja utca folytatásában 
lévő telkeket az Önkormányzat megvásárolta 7.300.000,- Ft összegben. A területen 24-26 db házhely alakítható ki. A 
2010-es év során a házhelyek kimérése, kiparcellázása megtörténik, azonban sajnos nincs nagy építkezési láz, véleménye 
szerint a telkek árusítására kizárólag a 2011-es évben kerül sor. Örül annak, hogy az előző polgármester, Orbán Kálmán, 
a mostani Hegyalja utca területét megvásárolta, 2002-ben pedig az akkori képviselő-testület a terület kiparcellázásáról 
döntött. A Hegyalja utca folyamatosan szépül, szinte minden eladott telek beépítésre került. Ezt szeretné folytatni. Biztos 
abban, hogy a terület megvásárlásakor a képviselő-testület a település hosszú távú érdekeit tartotta szem előtt. 
Elmondta továbbá, hogy a Kistérségen belül Lesenceistvánd település hírneve jó. 
Felhívta a lakosság figyelmét az ebtartás szabályaira. A közelmúltban egy erőszakos kutya megharapott egy hölgyet, akit 
sérülései miatt ügyeleti ellátásban kellett részesíteni, sérülései súlyosak. Ha abban a pillanatban ott egy kisgyermek van, 
a  kutya  széttépi.  Amennyiben  az  elszenvedő  nem  tesz  feljelentést,  úgy  az  Önkormányzat  teszi  meg  a  szükséges 
lépéseket, hiszen a felelőtlen gazda miatt történt ez az eset. Jogszabályi változás miatt az Önkormányzat látóköréből 
kikerültek  a  kutyák,  nem  áll  rendelkezésre  arra  vonatkozó  adat,  hogy  melyik  kutya  van  beoltva.  Az  eboltás 
megszervezésében  segít  az  Önkormányzat,  azonban  nyilvántartást  nem  vezet  a  kutyákról.  Az  állattartásról  szóló 
rendeletben szabályozva van az ebek száma is, azonban a tulajdonosok ezt sem tartják be. Az Önkormányzat felé többen 
jelezték, hogy éjszaka, munkából haza felé sok kutya kóborol az utcán, mely veszélyes. Az Önkormányzat ez ügyben 
annyit tud tenni, hogy a tulajdonosokat értesíti az ebtartás szabályairól, és közli velük, hogy a be nem tartás milyen 
következményekkel jár. 

Megkérdezte a képviselő-testületi tagjait, hogy kívánják-e az elhangzottakat kiegészíteni. Hozzászólás hiányában átadta 
a szót a hallgatóságnak.

Körmendi  László  helyi  lakos:  A  2010.  évi  szemétszállítás  költségeivel  kapcsolatban  kért  bővebb  tájékoztatást. 
Véleménye szerint a fizetendő összeg nagyon magas ahhoz képest, mint amennyit teljesítenek. Az idei évben hétszer 
vitték el a hulladékát, mert nem telt meg a tárolója. Az egyedül állóknak, nyugdíjasoknak a szemétszállítási díj nagyon 
megterhelő. Ők is ugyanazt az összeget fizetik, mint egy 5 tagú család. Úgy gondolja, az ő részükre mérsékelni kellene a 
szemétszállítási díjat.

Tóth Csaba polgármester:  Lesenceistvánd település, további 128 településsel együtt, 5 évvel ezelőtt létrehozott egy 
társulást,  melynek hulladékártalmatlanítója  jelenleg épül  Kirányszentistvánon. Erre  Európai  Uniós előírás  miatt  volt 
szükség.  A  Lesenceistvándon  keletkezett  hulladék  jelentős  %-a  is  ide  kerül  majd.  Sajnos  a  hulladékszállítás  és 
ártalmatlanítás díját nem az Önkormányzatok határozzák meg. Arra törekednek, hogy a lakosság a jövőben a számára 
legideálisabb méretű edényzetet használja, ugyanis kizárólag az edényzetek méretét tekintve lesznek különbségek az 
árakban. Lesenceistvándon is az lesz, mint ami Lesencetomajon már működik, tehát a Szolgáltató fog szerződést kötni 
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minden portával. A Szolgáltató nem az Önkormányzatnak, hanem a lakosságnak fog számlázni a jövőben. A lakosság 
terheit kizárólag úgy tudja csökkenteni, ha kisebb űrtartalmú, 60 l-es edényzetet használ. A jelenlegi jogszabályi háttér 
ismeretében azonban Körmendi László Úr jogszabályt  sértett,  mert kizárólag 7 alkalommal szállíttatta el hulladékát, 
amely a közegészségügyi rendeletbe ütközik, mely szerint a hulladékot minden héten el kell szállíttatni. A benne erjedő 
ételmaradék, egyéb hulladék fertőző lehet. A jogszabály ezen pontjával tudják az Önkormányzatokat sarokba szorítani. 
Az Önkormányzatok azért  lobbiznak,  hogy a  hulladék szállítása  ne hetente  történjen,  hiszen a  hulladéktárolók nem 
telnek  meg,  a  szállítási  díjat  is  csökkenteni  lehetne.  Erre  válaszul  a  közegészségügyi  rendelet  vonatkozó  pontjait 
ismertetik.

Körmendi László helyi lakos: Elmondta, hogy Tapolcán társas házban élt. Hetente szállították el a nagy konténerben 
összegyűjtött  hulladékot.  A lakás  közös  képviselője  pedig figyelte,  hogy a  kis  tárolók  telítettsége milyen  és  annak 
megfelelően helyezte ki. A társasházakban klórszóró edényt használtak, így a fertőzés veszély sem állt fenn. Véleménye 
szerint a lakosság szokásain is változtatni kellene. Nem hiszi el, hogy egy család minden héten megtölti a tárolóját. 

Tóth Csaba polgármester: A legutóbbi fórumon elmondta, hogy a lakosság számára jelenlegi hulladékszállítási díjak 
nagyon megterhelőek. Ezelőtt 50 évvel ilyen probléma nem volt. A modern élet sokkal költségesebb, mint azelőtt volt. A 
probléma ott kezdődik, hogy a szolgáltatók, akik profitorientáltan dolgoznak, így ők nem a lakosság érdekeit tartják 
szem előtt,  hanem a profitot. A jelenlegi szolgáltatót sem érdekli,  hogy a tárolók nem telnek meg, ő hetente szállít, 
hiszen azt jogszabály előírja. A legnagyobb költsége a teherautó fenntartásából adódik. A település érdekében minden 
lehetséges intézkedést meg fog tenni a jövőben is, a szomszédos települések polgármestereivel egyetértésben kívánnak a 
magas díjak ellen fellépni, ezidáig sikertelenül. A jogszabály változáshoz a 128 település is kevés. 

Ézsi Lajosné helyi lakos:  A hulladékszállítással kapcsolatban elmondta, hogy két hete fordult elő, hogy a tárolóját 
kihelyezte, vadszőlő levél volt benne, az ürítés során azonban ¾ részét ott hagyták. Erre tanú is van. A József Attila 
utcában jellemzően nem ürítik ki teljesen a tárolókat. 

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a hozzászólást. A Szolgáltatónak levélben jelezni fogja az esetet és kéri, hogy 
a jövőben jobban figyeljenek oda az ürítésre. Úgy gondolja, hogy a hulladék keletkezését is vissza lehetne szorítani. A 
megvásárolt termékek csomagolásával kezdődik a probléma. A termék vásárlásával egyidőben hulladékot is viszünk 
haza. Egyrészt a gyártási folyamaton is múlik, hogy később, a végfelhasználónál mennyi hulladék keletkezik. 

Tóth  Csaba  polgármester:  A  felvetésre  válaszolva  elmondta,  hogy  a  kábelégetéssel  kapcsolatban  már  érkezett 
észrevétel az önkormányzathoz. Az önkormányzat akkor tud intézkedni, ha nem utólag jelzik a problémát. Amennyiben 
ilyenről tudomása van, kéri, hogy jelezzék. Elmondta, hogy már ő is jelentette a rendőrségen és a tűzoltóságon is. A 
gumi és műanyag égetése szabálysértés, így a természetvédelmi hatóság eljárását is kezdeményezhetik, ha bizonyított 
esetről van szó.

Ézsi  Lajosné  helyi  lakos:  Elmondta,  hogy  a  Kossuth  utcát  a  József  Attila  utcával  összekötő  útszakaszon  nincs 
közvilágítás, kiéghetett a lámpatest. Kérte a polgármester urat, hogy szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte az észrevételt. A szükséges intézkedéseket megteszi. Kérte a lakosságot, hogy 
hasonló helyzetben a hivatalban tegyenek bejelentést, hiszen csak így tudnak intézkedni. 
Gelencsér József helyi lakos: Megkérdezte, hogy a Csapás úttal mi fog történni. A bozót irtás megtörtént, azóta viszont 
nem változott semmi.

Tóth Csaba polgármester:  A kérdésre válaszolva elmondta, hogy Uzsa Települési Önkormányzat az Akácfa utcára 
nyújtott  be  pályázatot,  míg  Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  a  Hegyalja  utca  burkolását  szerette  volna 
megvalósítani pályázati forrásból, azonban a pályázat benyújtására nem került sor. A megvalósításra a nyár során került 
volna sor. Az uzsai bányától a csapási út felújítására meddőt kap az önkormányzat. Azonban az út felújításához nagy 
útjavító  gépekre lenne  szükség.  Uzsa  pályázata  az  útfelújításra  nyert,  azonban a  munkálatok csak  a  2010-es évben 
kezdődnek meg. Tehát akkor lesznek a közelben olyan gépek, melyek a csapási út felújításában tudnak segíteni. Az 
Önkormányzat költségvetése is véges, próbálnak ott spórolni, ahol tudnak. A pályázaton nyert kommunális erőgép a 
Csapási úton nagy szereppel fog bírni, hiszen a hozzá csatlakoztatható erőgépek a bozót írtásban, út karbantartásban, 
árok tisztításban játszanak majd jelentős szerepet.  A lakosság a  saját területét sem tartja  rendben maradéktalanul,  a 
külterületekről nem is szólva. A helyi rendelet előírja, hogy mindenki a saját portáján tartson rendet. 

Lőrinczi Zoltán helyi lakos: A kocsmai bulik miatt tiltakozott. A fiatalok egy-egy buli alkalmával hangoskodnak, a 
zene szintén hangos. A település buszvárói újak, mégis el vannak törve, a fiatalok illemhelynek használják őket. Kérte az 
Önkormányzatot, hogy tegyenek valamit ezen állapot megszüntetésére. 
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Tóth Csaba  polgármester:  Az elhangzottakra  reagálva  elmondta,  hogy a  helyi  üzemeltető  a  közelmúltban  kapott 
értesítést arra vonatkozóan, hogy a rendezvény megtartásának milyen feltételei vannak egy jogszabályi változás miatt. 
Az Önkormányzat kamerákat kíván elhelyezni a Kultúrotthonnál, a buszváróknál, illetve a kocsma bejáratánál, ezzel is 
megszűrve a szabálysértőket, azonban ennek komoly anyagi feltétele van. Az iskolához és a körjegyzőséghez kamerák 
kerültek kihelyezésre. Az üzembe állításhoz a Rendőrkapitányság engedélye szükséges, mely jelenleg van folyamatban. 
A megoldást egyrészt ebben látja, másrészt pedig a szigorú szabályok betartásában, melyről az üzemeltető tájékoztatva 
lett. 

Molnár Tiborné helyi lakos: Megkérdezte, hogy az üzemeltetőnek a nyitva tartásra vonatkozóan milyen engedélye van. 
Előfordul ugyanis, hogy hajnali 4 órakor a zene teljes hangerővel szól, zavarva a közelben élők nyugalmát. Megkérdezte 
továbbá,  hogy az ital  kiszolgálást  ellenőrzi-e  valaki,  ugyanis  egy Chili  buli  alkalmával  a  kocsmában nem 18 éven 
felüliek, hanem 16 éven aluliak szórakoznak, alkoholos állapotban. A sörösüvegeket, sörös dobozokat egy-egy buli után 
az utcán szórják el. 

Tóth Csaba  polgármester:  A kérdés  megválaszolására  felkérte  Dr.  Takács  Nóra  körjegyzőt.  Véleménye  szerint  a 
Képviselő-testület alkothat olyan rendeletet, amely szerint közterületen tilos az alkohol fogyasztás. Azonban ez a kisbolt 
előtti részre is vonatkozik majd. 

Molnár Tiborné helyi lakos: Elmondta, hogy régen is tilos volt közterületen alkoholt fogyasztani. 

Dr.  Takács  Nóra  körjegyző:  Elmondta,  hogy  eddig  jogszabály  írta  elő,  hogy  az  üzemeltetőnek  bejelentési 
kötelezettsége  van  a  jegyző  felé.  Ezen  bejelentési  kötelezettségnek  az  üzemeltető  eleget  tett.  Jogszabályi  változás 
következtében szigorodtak a feltételek. Zenés rendezvényt a kocsmában úgy tarthat, ha a zajszint mérésen részt vett és 
megfelelő igazolása van erről. Az üzlet nyitva tartásával kapcsolatban elmondta, hogy a működési engedély alapján tart 
nyitva. Ebbe a Hivatal nem szólhat bele. Tudomása szerint az éjszakai nyitva tartás kizárólag rendezvények alkalmával 
fordul elő. A zenés rendezvények időpontját, a nyitva tartás változását az üzemeltető mindig időben bejelenti.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a jegyző asszony hozzászólását.

Molnár  Tiborné  helyi  lakos:  Megköszönte  a  polgármester  úr,  a  képviselő-testület  és  önkormányzat  munkáját. 
Elmondta, hogy a településen történt beruházások a faluképet javították: a volt gazdabolt tetőszerkezet cseréje, az árok 
burkolás mind-mind ezt a célt szolgálták. Megköszönte a civil szervezetekkel történő hatékony együttműködést, mely az 
összefogást erősíti a településen. Megköszönte a munkát, és további sikereket kívánt.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte Molnár Tiborné elismerő szavait, a lakosság megjelentését, észrevételeit és 
javaslatait, további kérdés, hozzászólás hiányában 18.50 órakor a Képviselő-testület ülését bezárta. 

K. m. f.

Tóth Csaba Dr. Takács Nóra
polgármester körjegyző
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