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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Csépa Községi Önkormányzat 2015. NOVEMBER 25-én megtartott 
KÖZMEGHALLGATÁS ülésén Csépa Községi Önkormányzat épületének tárgyalótermében 
 
Jelen vannak:   Fialka György    polgármester 
   Havrilla Sándorné  alpolgármester 
   Kovácsné Németh Mária képviselő 
   Pigniczki Árpád  képviselő 
   Pintér Csaba Gábor  képviselő 
   Szabó Károlyné   képviselő 
    
   Dr. Hoffmann Zsolt  jegyző  
   Berényi Veronika  kirendeltségvezető 
 
Igazoltan távol:  Varjasi Ferenc   képviselő 
 
Fialka György polgármester: Köszöntöm a közmeghallgatáson megjelent megválasztott képviselő 
hölgyeket, urakat, jegyző urat! Külön köszöntöm Dr. Bencsik Béla bűnügyi osztályvezetőt, az 
intézményvezetőket, intézményeink dolgozóit, és minden kedves lakosunkat! Megállapítom, hogy a 
megválasztott 6 szavazásra jogosult képviselőből 5 fő képviselő és a polgármester jelen van. 
Határozatképesek vagyunk. Varjasi Ferenc képviselő távolmaradását bejelentette. Javaslom, hogy a 
meghívóban feltüntetett napirendi pontokban annyi változás történjen, hogy a polgármesteri 
tájékoztató helyett 1. napirendként : 
1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
kerüljön fel, , a többi az írásos meghívó szerint változatlan napirendi ponttal kerüljön megtárgyalásra. 
A napirendek számozása marad. 
Megállapítom 6 igen szavazattal elfogadta a módosított napirendi javaslatot a testület. 
 
254/2015.(XI.25.) határozat 
Közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete a közmeghallgatás ülés napirendjeit az 
alábbi módosítással fogadta el: I. napirend Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
A többi napirend változatlan marad. 
Erről értesül:  1./ Képviselő-testület tagjai 
 
I. Napirend 
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
 
Dr. Bencsik Béla r. alezr.  2014. év vonatkozásában részletes beszámolót juttattunk el a 
képviselők részére. Alapvetően bűnügyi helyzete a településnek nem változott. A 
bűncselekmények számának statisztikája csökkent. A betöréses lopások száma csökkent, a 
lopásoké kis mértékben növekedett. Rablás nem történt. A közterületi óraszám emelkedett. 
Halálos baleset nem volt. 2014-ben összességében megállapítható, csökkent a 
bűncselekmények száma. Az illegális migráció védelmi munkájában a határ menti területeken 
teljesítettek szolgálatot a kollégák. A közrend a területünkön ez időtartam alatt is biztosítva 
volt. A kapitányság területén egy esetben kellett illegális migráció miatt eljárni. 
 
Fialka György polgármester: kérdéseket tehetnek fel, először képviselőink, ezt követően a 
hallgatóság. 
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Pintér Csaba képviselő a környezetvédelmi és közrendvédelmi bizottság ülésén tárgyalt a 
közbiztonsági helyzetről, és elfogadásra ajánlja. A bizottság véleménye szerint sokszor 
nehézkesen történik a rendőri intézkedés. Sokáig kell várni, többszöri bejelentés kell a 
helyszínre érkezésig. A beszámoló és a lakossági vélemények eltérnek. 
Kérésünk, a településen több körzeti megbízotti jelenlét legyen. 
 
Hérán Imre: hogyan lehetne azt a problémát megoldani, hogy egyik pillanatban még látjuk a 
szomszéd házát, a másik pillanatban nincs ház. Mit tudunk tenni? Ha elfogják a tetteseket, 
azok letöltik a 72 órát, kipihenten hazaérnek, és bontják tovább a házat. 
 
Dr. Bencsik Béla r.alezr. : elsődleges intézkedéseket a kollégák megtettét, ha újra megkísérlik 
a bűncselekményt, ismételt bejelentést kell tenni. Lehetőség nyílik az intézkedésre.  
Az ingatlanok listája, ha rendelkezésre áll, amelyek az illegális bontásnak ki vannak téve, a 
szolgálat tervezésnél figyelembe vesszük. 
Amennyiben konkrét információkat tudnak mondani, hol, és mikor maradt el az intézkedés, 
utána tudunk nézni.  
 
Fialka György polgármester: megnézzük, mikor volt ez az esemény, amikor az intézkedés 
elmaradt, írásban közöljük, és köszönettel fogadjuk a választ. 
Olyan probléma is felmerült, hogy csak a károsulttól fogadják el a bejelentést, az pedig nem 
ismert, felderítése hosszas időt venne igénybe.  
 
Pigniczki Árpád képviselő: szombat délelőtt kétszer, délután egyszer jelentettük be az 
eseményt, mire két rendőr megérkezett. 
Két hét múlva bejelentést tettem, hogy az elbontott anyagot egy teherautóra most pakolják, a 
tettenérés lehetősége adott volt. A kmb-és rendőrök azt mondták nem tudnak mit csinálni. A 
lebontott anyagot sem nézték meg. Vannak dolgok, ami miatt bizalmatlan a lakosság a 
rendőrséggel. Én polgárőr vagyok a helyi körzeti megbízottakkal jó a kapcsolatom 
 
Dr. Bencsik Béla r. alezredes: amennyiben a rendőri intézkedéssel szemben panasz van, 
kivizsgáljuk, azonban mi csak a jogszabályok adta lehetőségekkel tudunk élni.  
 
Fialka György polgármester: javaslom, a bizottság kérjen meghallgatást a 
rendőrkapitányságon, ezek a kérdések hogyan kezelhetőek. Ha mi is birtokában vagyunk az 
információknak a rendőrség hogyan intézkednek, a jelzőrendszerünk is hatékonyabb lesz. 
Amennyiben a szóbeli kiegészítést és az írásos anyagot elfogadja a testület, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal a testület egyhangúlag elfogadta a 
beszámolót. 
 
255/2015.(XI.25.) határozat 
Közbiztonsági beszámoló elfogadásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 
2014. évre vonatkozó beszámolóját a település közbiztonsági helyzetéről elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Kunszentmártoni Rendőrkapitányság Vezetője Egedi István r. alezredes 
  2./Képviselő testület tagjai 
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II. Napirend 
Polgármesteri tájékoztató 
 
Fialka György polgármester: amikor a választások után a képviselő testület megalkotta a 
polgármesteri programját, mértéktartóan céloztuk meg a 2015. évet. Olyan célokat tűztünk ki, 
ami megvalósítható. Nem gondoltam, ilyen eredménnyel fogunk zárni. A csépai naplóban 
tájékozódhatnak milyen eredményeket értünk el, milyen pályázatokat nyújtottunk be.  
Polgármesteri tájékoztatóban teljesen időszerű és célszerű a lakosságot tájékoztatni. 
Közalkalmazottak, köztisztviselők is jelen vannak. 
Címszavakban tájékoztatom Önöket az évben elért eredményeket. 
 Május 1-jén adtuk át a rönkház és hinta, szeméttároló, padok együttesét a csónakázó tó 

mellett, a Csépáért Alapítvány Leader pályázatot adott be, melyen 22 milliót nyert erre 
a célra. 

 Külterületi mezőgazdasági utat építettünk, most már a Tisza gátja meglehetősen 
szilárd burkolatú úton közelíthető meg. Közmunkaprogrammal valósult meg, 11 millió 
összértékű. 

 Óvoda tető teljes cseréje 17 millió pályázati összeggel, 1,5 millió önerővel valósult 
meg. 

 3 térfigyelő kamera került felszerelésre, próbaüzemre, hogy ki tudjuk választani a 
járművek mozgását ki tudja szűrni.  

 Balatonszárszó üdülő tető, és külső falazata felújításnál átfestésre került.  
 Belterületi utakat újítottunk fel, a Perényi, a Béke út református templom melletti 

szakaszát, és az emlékpark mögötti utat. 
 A Petőfi út szilárd burkolattal való ellátása 17,5 millióba került, aminek 2,5 millió 

önereje volt.  
 Pályázat kapcsán sikerült az Alkotmány út és Béke út közötti szakasz szilárd 

burkolattal való összekötése. 
 A Községi Sportegyesület 12,7 millió forint értékű gépkocsit nyert pályázaton 
 A sportöltöző felújítása TAO pályázattal történt.  
 Turisztikai szálláshely udvari részén a garázs felújítása történt meg.  
 Szennyvízbevezetéssel összefüggő önkormányzati támogatások kerültek megítélésre. 

Akik nem írták alá a szennyvízhálózatra való csatlakozáskor az előtakarékossági 
szerződést, a csonkot sem kötötték be nekik. Az idén a bekötés költségét 250.000 Ft-
ról 150.000 Ft-ra csökkentettük. Aki ez irányú igényét bejelentette, az támogatásban 
részesült. Kb. 20 lakosunk kapott támogatást. Ez az önkormányzatnak 3 millió 
forintjába került. 

 A Bácsvíz látja el községünket ivóvízzel, és végzi a szennyvízszolgáltatást. A korábbi 
szolgáltatóval kötött szerződés azt tartalmazta, aki nem fizette ki a szennyvíz díjat, az 
önkormányzat kezességet vállalt érte. Ez 8,5 millió forintunkba került. 

 A Boris kanyarban két kutat fúrtak, 5 év után átmegy önkormányzati tulajdonba, mivel 
a földterület önkormányzatunké. 

 Bajcsy út szilárd burkolattal lett lefedve a helyreállítási munkák során, amit jelenleg 
nem tudunk elfogadni, mivel kocsibejáróra lejt és összegyűjti a csapadékvizet az út 
egyenetlen.  

 Az önkormányzat udvarán megvalósult 50 kW-os napelem kiépítése, pályázati úton, 
35.100.000 Ft.  

Összességében 130 millió fejlesztés történt a településen ebben az évben. 
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Úgy értékelem, ez az év kiemelkedő volt! Jelen pillanatban az önkormányzat számláján 15 
millió van. Ebből 7,5 millió feladattal terhelt. A szociális tűzifa igénylésbe nyertünk 4,5 millió 
forintot, a közmunkaprogramból 3,5 millió forint maradt fenn. 
Számlákat kell kiegyenlíteni, ami feltehetően december hónapban történik meg. 
Nem tehetjük meg, hogy szórjuk a pénzt. 
Azokat fejlesztéseket amelyek utófinanszírozottak, még várunk vissza pénzt, 
közmunkaprogramból 14,5 milliót. 
Ezek azok a pénzek, amiket nem költhetünk el az utolsó fillérig. Az önkormányzat azt a 
gazdálkodási formát nem adhatja fel, amit megválasztását követően választott.  
A jövőre vonatkozóan a testület minden tagja által elfogadott tervet készítettük, melyben az 
orvosi rendelő tetőzetének javítása elsődleges. Pályázataink nem nyertek, saját erőből kell 
megoldani a problémát. Esős időben a rendelőbe érkezőknek a nyakába csorog az eső.  
Fejlesztési elképzeléseink között szerepel a művelődési ház nyílászáróinak cseréje, 
szigetelése. A konyha gépészeti korszerűsítése. Mindenképpen szeretnénk a településen lévő 
buszmegállók megjavítását megoldani. Tervezzük a közmunkaprogram keretén belül térkő 
gyártását, várhatóan jövő év tavaszán indul. 
Tovább szeretném folytatni a külterületi utak felújítását. Tárgyalásokat folytatok a 
közvilágítás korszerűsítésére, legalább 15 db lámpatest felszerelését kérjük, ami jelen 
pillanatban a lakosság részéről megfogalmazásra került. A napokban írtam alá a szociális 
tűzifa megállapodást. A fuvarköltséget nekünk kell állni. Február 10. szállítási határidővel 
ebben az évben 40-50 m3 leszállításra kerül.  
A Petőfi út szilárd burkolattal ellátásával kapcsolatban hideget-meleget is kaptunk, de nem 
köszönte meg senki. Ingatlanszámra kivetítve 2-3 millió forint fejlesztést kapott egy-egy 
lakóház.  
 
Havrilla Sándorné alpolgármester: méltatni szeretném azt a munkát, ami elvégzésre került. A 
közlekedési utak felújításánál a külterületi földdel rendelkezők könnyebben közelíthetik meg 
földjeiket. 
Ismételten kihangsúlyozom, hogy pályázni csak arra lehet, ami ki van írva. Azt gondolom, 
hogy jól döntött a testület, a polgármester úr figyeli a pályázatokat, és megkeresi a 
támogatások eléréséhez a kapcsolatokat. Úgy gondolom, akik ezt a munkát végzik, köszönet 
illeti ezen a napon. Pintér Lászlót, a pályázatírás fő koordinátorát említem meg, sokat vállal 
érte. Szeretném valamennyi képviselő munkáját megköszönni, hiszen mindenkinek megvan a 
maga feladata.  
Szeretném megjegyezni, hogy a felsorolásból elmaradt, az idén az óvoda ablakcseréje is 
megtörtént. 
 
Oberna István : köszönetem szeretném kifejezni a gazdálkodók nevében. Az őszi munkák 
során tapasztaltam, a földek megközelítése mennyit javult. 
 
Fialka György polgármester: kérem a testületet, amennyiben elfogadja a 2015 évi munkáról 
szóló és a 2016 évi prognózisról szóló tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 
igen szavazattal a testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
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256/2015.(XI.25.) határozat 
polgármesteri tájékoztató elfogadásáról 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2015. évi munkáról és a 2016 évi 
prognózisról szóló tájékoztatót elfogadta. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület  
 
III. napirend 
Előterjesztés a települési adóról szóló rendelet megalkotására 
 
Kovácsné Németh Mária képviselő: a pénzügyi bizottság a települési adó bevezetésével 
kapcsolatos véleményeket összegeztük, és az előterjesztést elfogadásra javasoljuk. A 
pénzügyi bizottság látja, hogy a testület az orvosi rendelő tető felújításához szükséges önerő 
összeget ezzel a bevétellel szeretné megalapozni. 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: több körben tárgyaltuk a rendelet tervezetet. A fejlesztések 
további biztosításához szükség van további bevételre. Az önkormányzatnak lehetősége van 
arra, hogy olyan adótárgyat határozzon meg, amit közteherrel nem sújt. Ha a termőföld 
tulajdonosa bizonyos mértékben saját maga műveli a területet a jogszabály lehetőséget 
biztosít, hogy személyi jövedelemadó mentes legyen a termőföld haszonbérbe adása.  
A termőföld az adó tárgya, alanya a termőföld tulajdonosa. Őt terheli a kötelezettség. Ha a 
képviselő testület elfogadja a rendelet tervezetet, az adóhatóságnál rendelkezésre áll az 
információ Csépán kik rendelkeznek termőföld tulajdonnal. Megkeresi a tulajdonosokat, 
megfelelő tájékoztatást nyújt, és a nyomtatványokat rendelkezésre bocsátja.  
Az adó alapja a föld területe, aranykorona, vagy terület nagyságra. A tervezetben 5000 Ft/ha a 
földadó mértéke. Mentes, ha összességében 0,2 ha alatti a terület. Az adóbevezetés évében 
június 30-ig kell a tulajdonosnak a bevallást elkészíteni. Az adót 2016. október 30-ig kell 
megfizetni.  
A rendelet után van egy határozat is, amelynek az elfogadására szükség van, hiszen ez egy 
kötelezettségvállalás a testület részéről. A beszedett adó az orvosi rendelő felújításra, a 
közbiztonsági helyzet javítására stb. fordítja.  
 
Fialka György polgármester: ennek az adónak a bevezetése már a választások után is terítékre 
került. Akkor úgy gondoltuk, várjuk meg a 2015 év adatait, akkor döntsünk ebben a 
kérdéskörben szükségeltetik-e lépni? Ezt az évet nullával tudjuk zárni. Még egy évet az 
önkormányzat nem valószínű ki tud bírni. Milyen terhet ró a csépai lakosokra? Csépa község 
2900 ha földterülettel bír. Ebből 2300 ha amely ennek az adónak az alanyául eshet. Ebből 
adómentességet élvez 600.000 Ft bevételt meghaladó őstermelő és mezőgazdasági vállalkozó. 
Csépai lakos tulajdonos 25 %-át sem éri el ennek a földterületnek. A 75 % nem csépai lakos 
tulajdonos, ők bérbe adták a földterületüket, ez 420 ha, ami csépai tulajdonban van. Ez még 
csökkenni fog, a 0,2 ha adómentességgel. Ha az őstermelő azt mondja, fölé megy a 600.000 
Ft-nak,ez az arány még csökkenhet. 
Mai közmeghallgatásra az adónem bevezetését tűztük ki, és nem jövedelmet, vagyont 
adóztatunk.  
Biztos 20 % alatt marad a csépai lakosok száma, akiknek ezt az adót kell fizetnie.  
Úgy döntöttünk, kiállunk a lakosság elé, és felvállaljuk javaslatunkat, annak reményében, 
hogy tovább tudjuk folytatni a megkezdett utat. Egyre inkább fogynak a szociális téren is, más 
intézményforrásokban is költségvetési összegek.  
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Ezért önkormányzatunk felélheti a tartalékot, amit én és egyetlen intézményi dolgozó sem 
szeretne. A negatív spirálba könnyű bekerülni.  
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, aki egyetért a rendelet tervezetben 
foglaltakkal, kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 
települési adó rendeletét testületünk. 
 
 

 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

 
21/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelete 

 
a települési adóról 

 
 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 
 

1. Adókötelezettség megállapítása 
 

1. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén elhelyezkedő termőföld, ami az 
ingatlan-nyilvántartásban szántó, gyümölcsös, szőlő, kert, rét, legelő, gyep, erdő, fásított 
terület művelési ágban nyilvántartott terület. 
 

2. Az adó alanya 
 
2. § Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első napján a földrészlet 
tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában 
adóalanyok. 
 
 

3. Az adó alapja és mértéke 
 
3. § (1) Az adó alapja a földrészlet alapterülete. 
       (2) Az adó mértéke: 5.000,-Ft/hektár 
 

 
4. Adómentesség 

 
4. § Mentes az adó alól az az adóalany akinek az e rendelet hatálya alá tartozó és a 
tulajdonában lévő földterület(ek) nagysága összesen a 0,2 hektárt nem haladja meg. 
 

 
5. Adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése 

 
5. § (1) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik. 
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       (2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe 
venni. 
       (3) Az adókötelezettség a termőföld elidegenítését követő év első napjától szűnik meg. 
 
 

6. Eljárási rendelkezések 
 
6. § (1) Az adót az adóalany önbevallással állapítja meg az ingatlan-nyilvántartásban tárgyév 
első napján nyilvántartott adatok alapján. Az adó megállapításhoz szükséges adóbevallást az 
adóalany az adó bevezetésének évében június 30-ig köteles benyújtani.  
(2) Az adó megfizetését évente két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve 
szeptember 15-ig kell teljesíteni. Az adó bevezetésének évében egyszeri alkalommal október 
31-ig kell megfizetni az adót. 
(3) Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie mindaddig, ameddig az 
adókötelezettséget érintő változás nem következett be. A változás bekövetkezésétől számított 
15 napon belül annak tényét be kell jelenteni az adóhatóság részére. 

 
 
 

7. Záró rendelkezések 
 

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 

 Fialka György  Dr. Hoffmann Zsolt 
 polgármester   jegyző 
 
Fialka György polgármester: az földadóból befolyt összegeket a határozati javaslatban 
szereplő célokra használjuk el. Aki egyetért vele kézfelnyújtással jelezze! Megállapítom 6 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a testület a javaslatot. 
 
257/2015. (XI. 25.) határozat 
A települési adóból befolyt bevétel felhasználásáról 
 
Csépa Községi  Önkormányzat a települési adóból beszedett bevételt az orvosi rendelő 
felújítására fordítja valamint a település közbiztonságának javítása céljából térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére, továbbá a község bel- és külterületi úthálózatának fejlesztésére 
fordítja. 
 
Felelős: Fialka György polgármester 
 
Határidő: folyamatos 
 
 
Erről értesülnek:  

- Képviselő-testületi tagok 
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző 
- KKÖH Pénzügyi Osztálya 
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IV. Napirend 
Egyebek 
 

a.) fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó szerződés aláírása 
 
Dr. Hoffmann Zsolt jegyző: ellátási szerződést kell kötnie az önkormányzatnak dr. Németh 
Norbert fogorvossal, hogy a csépai betegek is ellátásban részesüljenek. A képviselő 
testületnek a szerződéshez hozzá kell járulnia. A tiszaugi rendelő fenntartásához javaslom, 
bruttó 10.000 Ft-tal járuljunk hozzá. 
 
Fialka György polgármester: aki egyetért a javaslattal kérem, kézfelnyújtással jelezze! 
Megállapítom 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a testület a javaslatot. 
 
Fialka György polgármester: a fogorvossal történt egyeztetés alapján az alapellátás 
vonatkozásában Bács megyéhez tartozik, mi Szolnok megyében vagyunk, a 2 
népegészségügyi szerv dobálja a labdát, kinek kellene a döntést meghozni. Ezt az ellátást 
Tiszaugon tudjuk egyenlőre igénybe venni, későbbiekben a végső cél az ellátás Csépán való 
megoldása. 
 
258/2015.(XI.25.) határozat 
fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó szerződés aláírásáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Képviselő testülete Dr. Németh Norbert fogorvossal fogorvosi 
alapellátáshoz kapcsolódó –mellékletben szereplő - szerződés aláírásáról döntött. 
 
Erről értesül:  1./ Dr. Németh Norbert fogorvos 
  2./ Országos Egészségbiztosítási Pénztár Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
  3./ Országos Egészségbiztosítási Pénztár Bács-Kiskun megyei 
  4./ Képviselő testület tagjai 
 
b.) HEP felülvizsgálata 
 
Berényi Veronika kirendeltségvezető: a helyi esélyegyenlőségi program a 321/2011. Korm. 
Rendelet által szabályozott. Csépa Önkormányzata 2013-ban fogadta el programját. Kérem a 
testületet, a határozati javaslatot fogadja el, a HEP felülvizsgálatát indokoltnak tartja, ennek 
határideje 2015. december 30. 
 
259/2015.(XI.25.) határozat 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
 
Csépa Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette, 
felülvizsgálatát indokoltnak tartja. A felülvizsgálat határideje 2015. december 30. 
 
Erről értesül: 1./ Képviselő testület tagjai 
 

a.) lakossági vélemények 
 
Fialka György polgármester: a lakosságnak lehetőséget biztosítunk arra vonatkozóan, hogy 
nyilatkozzanak a képviselő testület elképzeléseiből milyen lakosságot érintő kérdések 
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maradtak ki, a községet érintő fontos feladatok a közmeghallgatás keretén belül a lakosság 
kérdéseit most címezheti a polgármesternek, a testületnek. 
Ha olyan közérdekű bejelentés, észrevétel, vagy javaslat van, amelyről még nem esett szó, 
most tegyék meg.  
Soha nem gondoltam azt, hogy olyan helyzetbe kerülünk, amikor nem lesz mit megoldani. 
Ilyen nem fog bekövetkezni. Az, hogy milyen sorrendben történik a fejlesztés, ez a pályázati 
lehetőségeinktől is nagy mértékben függ.  
Az orvosi rendelőt kétszer kidobták a pályázatból, azt mondtuk, tovább nem lehet halasztani.  
Évente 100 milliós nagyságrendű fejlesztés történik. A képviselő testület egyetlen 
határozatában öncélúan nem tette fel a kezét. Általában 3 fordulóban két fordulóban 
tárgyalunk a nagyobb horderejű döntések meghozatala előtt. Úgy gondolom, miután a 
képviselő társaim nem kapnak tiszteletdíjat, ezért a tevékenységért, nagyon megfontoltan 
nyújtják a kezüket. Nincs mindig egységes állásfoglalás, bárki elmondhatja ülésen saját 
álláspontját. Ez a biztosítéka annak, hogy döntéseink ne legyenek öncélúak. A lehetőség és a 
szükség befolyásolja a feladatokat.  
Amennyiben nincs hozzászólás, mindenkinek nagy tisztelettel megköszönöm a jelenlétet a 
mai közmeghallgatáson. Ezzel a közmeghallgatás nyílt részét bezárom. Jó utat, jó éjszakát 
kívánok! 
 

KMF. 
 
 
 

Fialka György     Dr. Hoffmann Zsolt 
  polgármester      jegyző 


