JEGYZŐKÖNYV
K é s z ü l t: Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. december 11.
napján 17.00 órai kezdettel a bábonymegyeri kultúrházban megtartott
közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:

Knopf Antal polgármester
Tengler Zoltánné alpolgármester
Gasparics Béla képviselő
Györfi Richárd képviselő
Horváth János képviselő

Meghívottként: Dr. Vanó Szilárd jegyző megbízásából Debreceniné Szabó Ildikó önkormányzati
munkatárs
Megjelent továbbá 40 fő érdeklődő állampolgár.
A jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján készítette Sternóczky Andrásné önkormányzati munkatárs.
Knopf Antal polgármester:
Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert 5 fő képviselő megjelent. Elmondja, hogy a közmeghallgatás témája a helyi
közügyeket érintő kérdések és javaslatok megbeszélése, amelyhez várja a kérdéseket,
hozzászólásokat, javaslatokat.
Mindenekelőtt megköszöni Dr. Vanó Szilárd jegyő, Gyimesi Péter volt aljegyző és Saja istvánné
volt pénzügyi irodavezető munkáját. Elmondja, hogy a Tabi Takáts Gyula Óvoda
intézményvezetője kérte a Bábonymegyeri képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá Tippel
Lászlóné a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda vezetőjének áthelyezéséhez a Tabi Takáts Gyula
Óvodába. Köszönetet mond Tippel Lászlóné több évtizedes munkájáért. Megköszöni Benkő Szabó
Edit óvónőnek, hogy az intézményvezetői feladatokat a pályázat lebonyolításáig elvállalta. Pollák
Zsuzsanna tanárnőnek is köszönetet mond, hogy a bábonymegyeri könyvtár vezetését továbbra is
vállalni fogja 2020. január 1-jétől. A Koppány-Völgye Tanuszoda Kft-vel megkötötték a
közétkeztetési szerződést. Az önkormányzat támogatja a Koppány Völgye KEK Egészségügyi és
Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitásának bővítését. Az utak megfelelő állapotának
biztosítását a téli időszakban Ágh János vállalkozó fogja ellátni vállalkozási szerződés keretében. A
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megállapodása módosításra került. Haszonkölcsön
szerződést kötöttek a Bábonymegyer, Rudnay utca 24. szám alatti ingatlanra a Bábonymegyeri
Fitness Egyesülettel és a Bábonymegyeri Nyugdíjas Egyesülettel. A nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatási szerződést kötettek Takáts Lajos egyéni
vállalkozóval. Szerződést kötöttek a „Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében” című
projekt keretében rendezvényeik lebonyolítására. Új bérleti üzemletetési szerződést kötöttek a
közcélú ivóvíz ellátó rendszer működtetésére a DRV Zrt-vel. Szeretnék, hogy az ivóvíz minősége
jobb legyen. Az elmúlt két hónapban sok közösségi rendezvényük volt. November 1-jén az
önkormányzat közösen koszorúzott a Bábonymegyeri Nyugdíjasok Egyesülettel, a Református- és
Evangélkikus Egyház képviselőivel. Társadalmi munkát szerveztek a bábonyi és a megyeri
temetőkben, melyeken nagy létszámban vettek részt. Megköszöni a segítők munkáját. November 2án szintén társadalmi munkát szerveztek a bábonymegyeri futballpálya rendbetételére. A fiatalok
megpróbálják a bábonymegyeri sportkört újraszervezni. Az öltözők rossz állapotban vannak. A
vízórát elzáratták, mert valószínűnek tartják, hogy csőtörés lehetett. Felvették a kapcsolatot a tabi
Katolikus Karitász Egyesülettel és a Mozgáskorlátozottak Egyesületével. Megköszöni a
Bábonymegyeri Nyugdíjas Egyesületnek a karácsonyi előkészületekhez nyújtott segítségét. A
megyeri híd felújításában segített a Béta Roll utódja a Böttcher Hungária Zrt. December 6-án

mikulás napot tartottak. Színvonalas műsort adtak elő az óvodások. December 7-én idősek napját
szerveztek, ahol nagyon jó volt a hangulat. Megkérdezi, kinek van kérdése, hozzászólása.
Dr. Ruff Flórián érdeklődő állampolgár:
Gratulál a megválasztott polgármesternek és képviselőknek. Arra lenne kíváncsi, hogy a Tabi
Közös Önkormányzati Hivatal hogyan fog tovább működni aljegyző és jegyző nélkül. Elmondja,
hogy kevés közmunkás van a településen. Megkérdezi, hogy ha bemegy a bábonymegyeri
hivatalba, akkor ki fog neki segíteni az ügyintézésben.
Knopf Antal polgármester:
Válaszolva a kérdésre elmondja, hogy Bábonymegyeren jelenleg 4 fő közmunkás dolgozik. Plusz
Kovács József karbantartó és 1 fő hivatalsegéd Ligeti Lászlóné, aki jelenleg táppénzen van. Jövőre
8 fő közfoglalkoztatottat szeretnének foglalkoztatni. A Munkaügyi Központ állapítja meg, hogy ki
az, aki foglalkoztatható. Reméli, hogy sikerül kibővíteni a létszámot. Elmondja, hogy mivel a Tabi
Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartoznak, így Bábonymegyeren az önkormányzatnál nincs sem
irattárazás, sem pedig ügyintézés. Ha valaki ügyet szeretne intézni, azt Tabon a hivatalban
megteheti, valamint rajtuk keresztül. Minden ügyet a Tabi Közös Önkormányzati Hivatal bonyolít
le. Január 1-jétől hivatalos fogadóórát fognak kialakítani. Hétfőn 8-11 óráig alpolgármester asszony,
szerdán 8-12-ig ő fog fogadó órát tartani a hivatalban. Ügyfélfogadási időt fognak kialakítani a
hivatalban. Ezt a honlapon nyilvánosságra fogják hozni.
Benyus János érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy a lakóknál lévő almérőkkel kapcsolatban hallotta, hogy többet mutatott a főmérő,
mint az almérő. Ki fogja kifizetni a többletet. Nem a lakók tehetnek róla, hanem a vállalat.
Takáts Károly érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy a vízmű a falué, az üzemeltető a DRV Zrt. Véleménye szerint, ameddig a DRV Zrt.
az üzemeltető nem fogja kifizetni a falu vizét. Megjegyzi, hogy a kazánnal 2 óra alatt fel lehetne
fűteni az épületet. Az öltözőből vagy a konyhán, vagy a színpadon keresztül (ha nem megy a
műsor) lehet kimenni. Több embertől hallotta, hogy a „nyuggerek” átvették a hatalmat a falu felett.
Önzetlenül segítenek, tapasztalatuk is van. Nagyon szívesen félreállnak, ha a fiatalok jobban tudják
csinálni. Ne gondolják azt, hogy irányítani akarják a falut.
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy a nyugdíjasoknak minden tisztelete. Minden problémán azonnal, kérés nélkül
segítettek. Nyitottak a fiatalok és a dolgozók felé is. Várja mindenki munkáját.
Kadosa Józsefné érdeklődő állampolgár:
Válaszolva Takáts Károly hozzászólására, elmondja, hogy csak annyit kértek a nyugdíjasoktól,
várjanak egy kicsit. Takáts Károlyt nem bántotta senki. Az óvodások különben viselkedtek, mint a
nyugdíjasok. Őt konkrétan „lesárkányozták”. Erre vannak tanúi (képviselők is). Ha nem tudnak
róla, hogy kellene segíteni, akkor nem is tudnak elmenni. A temetői társadalmi munka ki volt írva.
Elmentek volna ők is hivatalt takarítani, de nem szólt nekik senki.
Erdélyi Lajosné érdeklődő állampolgár:
Véleménye szerint nem kell hét személy egy konyhába. Ők is főztek, akkor négyen voltak és mégis
elfértek. Mindkét félnek empatikusnak kellett volna lennie. Nem kellett volna azt a kijelentést tenni,
amit ő is hallott, hogy „mindjárt pofán váglak!”.
Kadosa Józsefné érdeklődő állampolgár:
Megkérdezi, hogy a négy főző mellett volt-e felszolgáló. Miután azt mondták neki, hogy „dögöljön
meg” ő ezt válaszolta, hogy „mindjárt pofán váglak!”.
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Takáts Károly érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy egy tál volt az asztalon és a levest még el sem kezdték készíteni. Ő nem azt mondta
Kadosa Lajosnéra, hogy sárkány, hanem, hogy sárkányként végzi a munkát a konyhában. De
Kadosa Lajosné csak a sárkányt jegyezte meg ebből.
Knopf Antal polgármester:
Javasolja, hogy majd ezt a vitát külön meg kell beszélniük. Elmondja, hogy Benyus János feltett
kérdésére majd csak később tud válaszolni, valamint, hogy a kazánokat szakemberekkel meg fogják
nézetni. A színpadon az átjárás már régi probléma, a nyugdíjasoknak köszöni szépen a segítséget.
Benyus János érdeklődő állampolgár:
Megkéri, hogy ne egymást szidják, hanem tartsanak össze. Az a kérése, hogy ez a falu legyen egy.
Ha egymást bántják, nem mennek semmire.
Dr. Ruff Flórián érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy 1964-ben jött Bábonymegyerre, abból az időből már senki nincs itt, aki egykor itt
volt. Véleménye szerint ez a falu soha nem lesz egy. Örömmel látta, hogy tele lett a terem
érdeklődővel. Úgy látja a választás után, hogy a falu szétszakadt, mert egy része a Marika felé,
másik fele az Anti felé húzódott. Megkéri az embereket, hogy ne foglalkozzanak azzal, hogy ki mit
mond vagy, hogy ki bántja őket. Itt, ha valaki sírhatna, akkor az ő lehetne. Az alpolgármester 1998ban, anélkül, hogy szólt volna ott hagyta. Új alpolgármestert kellett kinevezni. Nem beszéltek, de
aztán kibékültek. Elnézést kért tőle. Az alpolgármester ott volt minden összejövetelen, mintha mi
sem történt volna, de ő lenyelte. Rengeteget kellett abban az időben harcolni, hogy egy kis pénzhez
jussanak. Abban, hogy Bábonymegyer önálló településsé vált, abban neki is része volt. Minden
rendben ment, de meg kellett szüntetni, mert a Tabi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kerültek.
Ekkor sokan megbántották. Elmondja, hogy az ő szabadságmegváltásra nem kapott milliókat,
valamint még jutalmat sem kapott. Miért kapott volna, amikor a fizetéséért dolgozott. Ő főállású
polgármester volt. Mindent ott kellet hagynia annak idején. Le kell nyelni rengeteg dolgot, utána
kell nyilatkozni. Elmondja, hogy a veszekedés nem vezet jóra.
Benyus János érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy sok mindenben egyetért Dr. Ruff Flórián hozzászólásával és sok mindenben
viszont nem. Nem arra kell gondolni, hogy mi volt annak idején, vagy, hogy mi van, hanem a
jövőre. A jövőt kell építeni. A múltból tanulni lehet, de nem biztos, hogy jót. Véleménye szerint ez
a falu soha nem lesz egy. Megkérdezi, hogy a villámárvízek ellen mit tudnának csinálni. Kiásták az
árkokat, de azok nem biztos, hogy jók. A víznek szabad utat kell engedni. Megkérdezi, hogy kinek
van javaslata.
Milkovics Tamásné érdeklődő állampolgár:
Véleménye szerint, hegyre kell építkezni.
Benyus János érdeklődő állampolgár:
Milkovics Tamásné hozzászólását „hülyeségnek” tartja.
Knopf Antal polgármester:
Válaszolva Benyus János kérdésre elmondja, hogy sarkalatos probléma Bábonymegyeren az árok
rendszerek- és átfolyók tisztítása, valamint az árvíz is. Szakemberek tudását fogják igénybe venni,
valamint a helyi lakosokat is meghallgatják, hogy milyen megoldásokat javasolnak. Pályázat kell
hozzá, vagy pénz, vagy mindkettő. Mindent meg fognak tenni azért, hogy sikerüljön megoldani ezt
a problémát.

3

3

Csendes Balázs érdeklődő állampolgár:
Megköszöni az eddigi félórás élményt. Úgy érzi magát, mint egy gyerek ezen a közmeghallgatáson.
Sok előremutató dolgot hallott, valamint múltbéli történetet. Elmondja, hogy az ő korosztályából
többen lennének, akik visszatérnének a településre életvitelszerűen. Akik itt maradtak, azok jobb
életminőséget szeretnének. Annak a megvalósításához sok minden kell, többek között pénz is,
ahogy polgármester úr mondta. Szeretne is választ kapni arra, hogy milyen a falu valós pénzügyi
helyzete, mik azok a pénzügyi- és vagyoni eszközök, amiket fel tudnak használni a következő négy
éves ciklusban a pályázatokhoz önrésznek. Mik azok a bevételek, amikkel diszponálni tudnak.
Véleménye szerint mindenki látja a problémákat, de hogyan és miből fogják megoldani, azt senki
sem tudja.
Knopf Antal polgármester:
Válaszolva a feltett kérdésekre, elmondja, hogy csak az első félév költségvetésének elszámolását
látta. Amint a tabi hivatal elkészíti a második félév költségvetésének elszámolását nyilvánosságra
fogja hozni. A pénzügyi helyzetük napról-napra változik. Nem szeretne itt egy fix összeget sem
mondani. Nyilvánosan fog tájékoztatni mindenkit, ha meg lesz a második félév zárása.
Kadosa Józsefné érdeklődő állampolgár:
Megkérdezi, a polgárőrség visszaállításával kapcsolatban, hogy mit lehet tenni. Elmondja, hogy a
Dózsa utca a falunak egy veszélyes része.
Knopf Antal polgármester:
Válaszolva a kérdésre, elmondja, hogy ha lesznek rá megfelelő személyek, akkor meg fogják
szervezni a polgárőrséget. Ehhez személyi feltételek kellenek, valamint egy gépjármű. A sportkör
újjászervezését egészen az alapoktól kell kezdeni. A sportpályát, az öltözőt, a padokat közösségi
térnek szeretnék kialakítani. A futballpálya állapotát nehéz lesz rendbe hozni. Csak a megye
negyed osztályban lehetne újra indítani.
Knopfné Kovács Melinda érdeklődő állampolgár:
Megjegyzi, hogy minden hozzászólónak igaza van. Nagyon tetszett neki mindenki hozzászólása. A
„pálya széléről” könnyű belekiabálni. Látja, hogy rengeteg munkát kellett véghezvinni az elmúlt két
hónapban a képviselőknek és a férjének. Elmondja, hogy most az idő hiányában nem biztos, hogy
mindenre tudnak válaszolni. Javasolja, hogy a pályázatokról vagy az előző testület által indított
pályázatokról néhány szót mondjanak, mert nagyon érdekelné a falut. Az óvodatetőt várta, hogy
valaki megkérdezze.
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy pillanatnyilag is vannak kifizetetlen számlák. Nem szeretne téves számokat
közölni. Elmondja, hogy három folyamatban lévő pályázat van. Az egyik pályázat a bábonymegyeri
óvodatetőnek a felújítása, ami október 25-én le is záródott. Már megkötötték a vállalkozókkal a
szerződést, valamint megkötötték a vállalkozókkal a szerződést a bábonymegyeri könyvtár és óvoda
tető felújítására, mindegyik kb. 10 millió Ft-os pályázat és van még egy harmadik pályázat, ami
szintén nyertes pályázat az óvoda kültéri és beltéri játékaira durván 9 millió Ft összegben. Kettő
pályázatnak 100 %-os a finanszírozása, a harmadiké pedig önrészes.
Milkovics Tamásné érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy mindenhol azt hallja, hogy nincs pénze a falunak. Megkérdezi, hogy az előző
polgármester plusz pénzzel, vagy mínusszal adta át.
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy erre már korábban válaszolt. Nem mínuszos a költségvetésük. Az összegek, amik a
bankszámlákon látszódnak, azok a munkabérek, a működési költségek, a szociális költségek, az
áram-, víz- és gáz költségek. Ha meglesz a második félév zárása, akkor tartanak még egy
közmeghallgatást.
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Takács Károly érdeklődő állampolgár:
Megkérdezi, hogy az átadás-átvételkor készült-e leltár a gépekről, stihl fűrészekről, traktorokról,
fűnyírókról, mindenről, ami az önkormányzat tulajdonában van a jegyző előtt, amit aláírták, hogy
mindent hiánytalanul átadtak, átvettek.
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy az átadás-átvétel október 21-én történt meg a Tabi Közös Önkormányzati
Hivatalban. Akkor Horváth János képviselő is vele volt. A kormánymegbízottnak jelezte, hogy a
képviselőkkel együtt szerettek volna egy helyszíni átadás-átvételt, de a kérésük ellenére ez nem
történt meg. A jegyző átadta nekik a bábonymegyeri hivatal kulcsát. Mondta a jegyzőnek, hogy ez a
kulcs kevés lesz, mert riasztó berendezés védi az épületet. Megkapta a kódot. Kérte, hogy szüksége
lenne a riasztót üzemeltető cég elérhetősége, mert a kódot az első nap meg szeretnék változtatni és
zárcserért is szeretnének. A hivatal épületébe úgy mentek be, hogy a képviselő társai levideózták,
hogy milyen gépek, milyen berendezések vannak az önkormányzat épületében, valamint a
jegyzőházban is. Erről jegyzőkönyvet is vettek fel. Megkapták a nagy értékű eszközökről a
nyilvántartását, de a helyszínen ezeket nem tudta kontrollálni. Megkérdezte a jegyző úrtól, hogyan
tudja ezek átvenni, hogyan tudja megmondani, hogy a garázsban bent van-e a traktor, mivel egy
hétig zárva volt az önkormányzat épülete. Azt a választ kapta, hogy ha valami hiányzik, akkor
polgári peres úton pereskedjenek.
Benyus János érdeklődő állampolgár:
Megkérdezi, hogy a volt polgármester és a volt képviselő testület miért nem volt hajlandó arra,
hogy átadja az új testületnek és polgármesternek, azt amije van. Milyen dolog az, hogy nem megy
oda. A volt polgármester asszony azt mondta, hogy mindenkit meg fog hallgatni, hogy miért nem őt
választották újra.
Dr. Ruff Flórián érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy a templomba mikor a volt polgármester asszony mindig mellé ült és a választások
után átült a másik oldalra. Azóta nem tudták egymást üdvözölni a béke jelével.
Benyus János érdeklődő állampolgár:
Reagálva Dr. Ruff Flórián hozzászólására, elmondja, hogy azért ült át, mert „büdös volt”.
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy van a „jegyzőház” udvarán X m3 fa. A képviselő-testület kérte a Tabi Közös
Önkormányzati Hivatalt, hogy mondják meg hány m3 fa van a „jegyzőház” udvarán, mert erről nem
történt átadás-átvétel. Közel egy hónapja bent van az írásos kérvényük, amire a mai napig még nem
kaptak választ. Sok ember várja, hogy kiosszák azt a fát. Amíg nem tudják, hogy hány m3 az a fa
mennyiség addig nem nyúlhatnak hozzá. Elmondja, hogy ha megkapják a választ, akkor be lehet
adni az igényeket.
Érdeklődő állampolgár:
Megkérdezi, hogy az a fa nem kellene az óvoda és az iskola a fűtésére.
Nézics Lászlóné érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy az a legszörnyűbb az egészben, hogy állandó gyűlölködés folyik, egymásra való
fújás. Ez nem vezet jóra. Itt nem lehet sem összefogni, sem előre haladni. Elmondja, hogy a
Milkovics Tamásnéval gyerekkoruk óta szerették egymást. Megkérdezi, hogy van-e olyan, aki
szívesen jönne segíteni a gyereknapon, vagy falunapon, aki segítene a főzésben és hasonló
dolgokban.
Milkovics Tamásné érdeklődő állampolgár:
Reagálva Nézics Lászlóné hozzászólására, nevetve elmondja, hogy most már nem fogják egymást
szeretni.
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Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy a falunapra már megkötötték a szerződést a rendezvényszervezővel és az EFOP
programból kb. 650.000,- Ft-tal támogatják a falunapjukat. Augusztus 8-án vagy 15-én szeretné a
falunapot megtartani.
Erdélyi Lajosné érdeklődő állampolgár:
Megkérdezi, hogy miért nem lehet augusztus 20-án tartani, mikor az a falunak az ünnepe.
Knopf Antal polgármester:
Válaszolva a kérdésre elmondja, hogy régebben sem volt mindig augusztus 20-án megtartva a
falunap. Igyekeznek megközelíteni a 20-át.
Takács Károly érdeklődő állampolgár:
A lőtérrel kapcsolatban kérdezi, hogy átnézték-e a szerződést.
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy az elmúlt öt év nagy beruházásai közé tartozik a lőtérnek a felújítása, a régi
iskolaépület és az óvoda előtti park felújítása. Ezeknek az áttekintése folyamatban van. A lőtérrel
kapcsolatos szerződés folyamatban van. A jövőre vonatkozóan minél jobb szerződést szeretnének
velük kötni. Az idei idősek napjára nem meghívókat tettek a postaládákba, hanem a képviselő társai
személyesen hívták meg a nyugdíjasokat. Azok a nyugdíjasok, akik nem kapták meg a szaloncukrot
azoknak el fogják juttatni. Azok az idősek, akik kimaradtak, azokat meg fogjuk látogatni
alpolgármester asszonnyal. Szeretné, ha a falu egységet, összefogást mutatna a közös célok
érdekében.
Nagyházi Lászlóné érdeklődő állampolgár:
Megkérdezi, hogy valahogy el lehetne-e intézni a Volánnal a buszközlekedést, hogy reggel 5:055:10 körül is menjen busz Siófokra. Szerinte sok fiatal ment el a faluból azért, mert Siófokra nem
tudtak eljárni dolgozni. A vonat 6:10-re érkezik Siófokra és aki 6 órára megy dolgozni, az már
késésben van. Biztos benne, hogy sok fiatal visszajönne, ha lenne megfelelő közlekedés.
Megkérdezi, hogy a felső híd mellett lehetne-e gallyat égetni, mert otthon a kertjében nem szeretne.
Korábban is égettek gallyat a felső híd mellett.
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy a községnek szeretnének 9 személyes kisbuszt vásárolni, valamint szeretnék ha
lenne falugondnoki szolgálat. Azzal a kisbusszal sok mindent meg tudnának oldani. A Volánnal
pedig tárgyalni fognak. A falu postahivatalának állapotát még senki nem vettette fel pedig ezt várta.
Nagyházi Lászlóné érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy kritikán aluli, ahogy kinéz kívülről-belülről a posta épülete Tudomása szerint
mostanság 9 órától nyitnak, ezt neki egy postás mondta. Fél 10 vagy 10 órára ér a településre a
postás kocsi. Nem mernek elmenni otthonról délelőtt, mert nem tudják mikor fog jönni.
Nézics Lászlóné érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy a polgármesteri hivatal melletti kis épület rossz állapotban van.
Knopf Antal polgármester:
Válaszolva a kérdésekre elmondja, hogy nem fogják hagyni, hogy a postaépület így maradjon. Az
épület nem az önkormányzat tulajdona. Megígéri, hogy megoldást fognak találni erre a problémára.
Jövőhónapban le fognak ülni a tulajdonossal tárgyalni. A hidat is meg fogják nézetni szakemberrel.
Takácsné Kadosa Alexandra érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy a Rudnay utcában és a Petőfi utcában nem lehet közlekedni a kutyáktól. A
gazdáknak már szóltak, hogy csináljanak valamit.
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Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy az önkormányzatnak van szerződése egy céggel. Tudomása szerint múlthéten be is
fogtak egy kutyát. Ha bejelentés van, akkor ki fogják hívni a gyepmestert, aki majd befogja azokat a
kutyákat. Viszont nem fog bemenni az udvarba, csak a közterületen lévő kutyát fogja be.
Benyus János érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy vannak üres telkek, amik után valaki fizet és van, aki nem fizet adót. Utána kellene
járni, hogy aki nem fizet, azokkal be kellene fizetettni.
Knopf Antal polgármester:
Válaszolva a kérdésre elmondja, hogy meg fogják vizsgálni ki az, aki fizetett és ki az, aki nem.
Minden dolgos, törvényszerető embert szívesen várnak a faluban. Megjegyzi, hogy a
buszmegállókat miért nem veti fel senki.
Szemes Jenőné érdeklődő állampolgár:
Véleménye szerint az orvosi rendelő rossz állapotban van. Ráférne a felújítás.
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy valóbban, nincsenek fényes állapotban. Lehetőségeikhez mérten, megpróbálják
rendezni.
Polyák Istvánné érdeklődős állampolgár:
Elmondja, hogy az evangélikus templom mögött lévő tér régóta el van hanyagolva. Megkérdezi,
hogy ezzel kapcsolatban mit lehetne tenni.
Knopf Antal polgármester:
Meg fogják keresni a tulajdonost és beszélni fognak vele.
Benyus János érdeklődő állampolgár:
Javasolja, hogy őshonos gyümölcsfákat ültessenek a településen.
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy pályázatok útján ingyenesen lehet kapni ilyeneket.
Dvornik Zoltán érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy sok a róka a faluban. Megkérdezi, hogy mit tudnak tenni ez ellen, hogy ne fosszák
ki a tyúk, illetve állatállományt.
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy a róka kilövése, csapdázása, befogása a hatósági osztályhoz tartozik.
Kadosa Józsefné érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy korábban tett bejelentést, mert a róka elvitte a kacsáit, 40.000,- Ft-os kárt okozott.
Vele senki nem vette fel a kapcsolatot. Kérték, hogy legyen kitéve csapda. Azt a választ kapták,
hogy amennyiben továbbra is találkozik rókával, újból jelezze. Hat hétbe tellett mire ezt a levelet
megkapta. Sakál is van a településen.
Nézics Lászlóné érdeklődő állampolgár:
Megkérdezi, hogy miért van kikapcsolva a közvilágítás a temetőnél?
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy többen jelezték, hogy máshol is hiányos a közvilágítás.
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Dvornik Zoltán érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy emlékei szerint Ligeti László volt, aki ezt a rendszert kiépítette. Szerette volna,
hogy mindenszentekkor legyen világítás a temetőnél, nem állandó világításra lett csinálva. A fiával
csinálták az oszlopokat.
Ligeti László érdeklődő állampolgár:
Elmondja, hogy 10 oszlop lett kiépítve. Az összes vezetékeket lecserélték. Négy lámpát rakott fel,
hogy mindenszentekkor legyen világítás. Ez nem közvilágításról. Az önkormányzat fizeti a
költségét. Az oszlopokat és a lámpákat a saját maga zsebéből fizette. Az önkormányzat annyit állt,
hogy megvették a vezetékeket.
Knopf Antal polgármester:
Elmondja, hogy igyekeznek a felvetett problémákat megoldani. Azokra a kérdésekre, amikre most
nem tudtak válaszolni, azokra vagy személyen, vagy írásban rövid határidőn belül mindenképpen
válaszolnak.
Megköszöni a közmeghallgatáson megjelenteknek a részvételt és a kérdéseket.
Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást bezárja.

K. m. f.
Dr. Vanó Szilárd jegyző megbízásából:

Debreceniné Szabó Ildikó
önkormányzati munkatárs
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