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Szatmári Kornélia polgármester:
Tisztelettel köszöntöm Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásán
megjelenteket: képviselőtársaimat, Baumann Anita Gabriellát településünk jegyzőjét, valamint
településünk szép számban megjelent érdeklődő lakóit.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a képviselő-testület megválasztott 7 tagjából,
mindenki, azaz 7 képviselő jelen van.
Az ülést megnyitom.
JEGYZŐKÖNYV-HITELESÍTÓK VÁLASZTÁSA
Szatmári Kornélia polgármester:
SZMSZ-ünk rendelkezései szerint két fő jegyzőkönyv-hitelesítőt választunk minden ülésen. Az ülés
jegyzőkönyv-hitelesítőinek Németh Ilona és Harta János képviselőket javaslom megválasztani.
Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék javaslatom elfogadását.

Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
27/2016.(II.18.) Kt. határozat
A képviselő-testület a 2016. február 18-ai közmeghallgatás jegyzőkönyvhitelesítőinek Németh Ilona és Harta János képviselőket megválasztotta.
NAPIRENDEK ELFOGADÁSA
Szatmári Kornélia polgármester:
Kérem a meghívóban szereplő napirendi javaslatban szereplő napirend elfogadását. A napirend
elfogadása SZMSZ rendelkezése szerint vita nélkül, egyszerű többséggel elfogadott határozattal
történik.
Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testület jelen lévő 7 tagja vita nélkül, egyhangúlag, 7 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodással az ülés meghívóban szereplő napirendjét elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
28/2016.(II.18.) Kt. határozat
A képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el a 2016. február 18-ai
közmeghallgatás napirendjét:
1. Beszámoló az elmúlt költségvetési évről, az önkormányzat 2016. évi költségvetése.

NAPIRENEK TÁRGYALÁSA
1. Beszámoló az elmúlt költségvetési évről, az önkormányzat 2016. évi költségvetése

á
Szatmári Kornélia polgármester:
Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki eljött, hogy meghallgassa a képviselő-testület beszámolóját a
múlt évi munkájáról és ez évi terveiről. Mielőtt belekezdenék a beszámolóba, szeretném
tájékoztatni a megjelenteket, hogy a képviselő-testület úgy módosította szervezeti és működési
szabályzatát, hogy ezen túl minden év decemberében tartja közmeghallgatását. Ez azt jelenti, hogy
idén két közmeghallgatás lesz, a mostani, és decemberben is lesz egy. Ennek az az oka, hogy már
decemberben meg tudjuk hallgatni a lakosság észrevételeit, problémáit, hogy azt akár a következő
év költségvetési tervezetébe is be tudjuk építeni.
Beszámoló a 2015. évről
A múlt évről el tudom mondani, amire büszke is vagyok, hogy sikerült a költségvetést
konszolidálni, és egyensúlyba hozni. 2014. év végén kaptunk egy nagyobb összegű kiegészítő
támogatást az államtól, így adósságainkat ki tudtuk fizetni. Ennek ellenére takarékossági
intézkedéssel kellett kezdeni az elmúlt évet, ezek fájdalmasak voltak, de muszáj volt őket meglépni.
Ezeket a takarékossági intézkedéseket azonban fel tudtuk számolni, mert látszott, hogy a
költségvetésünket fenn tudjuk tartani. A múlt évben voltak olyan egyszeri bevételeink, amelyek
könnyebbé tették a gazdálkodást. Ilyen volt a 2013-2014. évekről utólag visszaigényelt Áfa

(nagyobb részt a szennyvízberuházás okán). Köszönetet szeretnék mondani érte a Hivatal
dolgozóinak, kiemelve az aljegyző asszonyt, és a pénzügyi ügyintézőket. Egyszeri bevétel volt még
a sírhely megváltásból származó összeg, melyből mintegy 1,5 M Ft bevétel származott, és még az
idei évben is várható teljesülés. Az ipartelepen eladtunk egy telket, egy siófoki vállalkozónak, aki
gyógynövényekkel, egészségápolási termékekkel kapcsolatos tevékenységet folytat, úgy tudom,
hogy az üzeme építési engedélye folyamatban van, de hogy milyen gyorsan lesz belőle működő
vállalkozás, azt nem tudom megjósolni.
A múlt év fontosabb fejlesztéseiről az alábbiak szerint számolok be:
- Több helyen térkövezés történt, az Árpád utcai járda felső szakaszán felújítottuk a járdát, továbbá
a temetőben is letérköveztük az utakat. Ezek saját erős beruházások voltak, tulajdonképpen a
lakossági adóbevételekből történtek meg.
- A múlt év egyik nagy sikere volt, hogy nyertünk egy egészségfejlesztési pályázaton, így az orvosi
rendelőben, illetve a váróban légkondicionáló berendezéseket tudtunk telepíteni, valamint nagyobb
összegű eszközbeszerzések történtek.
- Kifestettük a hivatalt, a Gyermekjóléti Szolgálat irodáját, a rendőr irodát.
- A katasztrófavédelem felhívására megtörtént a Zrínyi utcai árkok karbantartása.
- Új világítótestek kerültek felszerelésre, ahol hiányosak voltak.
- Használatba vettük az iskolakertet, a konyha mélyhűtőit saját termelésű zöldségekkel töltöttük fel.
- Felajánlásokból rendbe tettük a külterületi utak nagy részét, bár tudom, hogy ennek ellenére
vannak még panaszok.
- Testületi döntés alapján kiméretjük a Halastó utcát, ugyanis az a tapasztalat, hogy a gazdák több
helyen túlszántanak a területükön.
- A múlt évben megkapta a település az adósságkonszolidációban nem részesülő
önkormányzatoknak járó 44 M Ft összegű támogatást.
- A múlt évben nyertünk a konyhafejlesztési pályázaton is, így idén jelentős beruházást kezdhetünk
meg a konyhán.
Néhány szóval az adózási helyzetről is szeretnék beszélni, ugyanis elértek hozzám olyan lakossági
panaszok, hogy a befizetett adóért cserében az összes utat rendbe lehetne tenni a településen. Ez
jogos igény lenne, ha annyi adóbevételünk lenne, amiből ezt meg lehet csinálni. A környező
települések a kommunális adó mellett telek adót és építmény adót is vetnek ki, továbbá a
kommunális adó összege is magasabb, mint nálunk. Emellett míg nálunk az iparűzési adó bevétele
11 M Ft, addig Ságváron 65, Balatonszabadiban 45 M Ft. Ennek ellenére nekem nem jutott eszembe
az adóemelés, ugyanis véleményem szerint nem szabad olyan adókat kivetni, amit a lakosok nem
tudnak befizetni.
Az önkormányzat szociális tevékenységéről is tájékoztatom a lakosságot. A szociális segélyek nagy
része átkerült a Járási Hivatalhoz. Ádándon csak a települési támogatás maradt és még olyan
szociális ellátások, amit magunk vállaltunk fel. A települési segélyekről a szociális bizottság dönt,
döntéseik megalapozottak, a rendelkezésére álló keretet felelősséggel használják fel. A múlt évben
46 családnak tudtunk tűzifa támogatást juttatni. Decemberben 100 család kapott 5 e Ft-os vásárlási
utalványt. Gondoltunk az idősekre is. Karácsonykor 2.000,- Ft összegű támogatást kaptak a
nyugdíjasok. Ezen kívül több közös akciónk volt a Máltai Szeretet Szolgálattal, melynek keretében
a máltaiak adományait (élelmiszer, bébiétel, bútor) tudtuk szétosztani a rászorulók között. Idén
megteremtettük a lehetőségét a költségvetésben a lakásfenntartási támogatás bevezetésének is.
Fontosnak tartom, hogy a településen legyen kulturális élet. Múlt évben tartottuk a 750 éves Ádánd
rendezvénysorozatot. A program sikeres volt, itt szeretném megköszönni mindenkinek, aki kivette

belőle a részét, civileknek, iskolának, óvodának, és mindenkinek, aki a munkájával segített. Ebben
az évben a költségvetésben 500.000,- Ft-os keretet különítettünk el a művelődési ház által
szervezendő kulturális programokra, továbbá 1 M Ft összeget terveztünk a művelődési ház régi és
kényelmetlen székeinek lecserélésére, ezen kívül az adósságkonszolidációban nem részesült
önkormányzatok támogatásából meg fog valósulni ez évben a művelődési ház vizesblokkjának a
felújítása. Továbbá saját erőből a művelődési ház színpadát is felújítjuk.
Az elmúlt évet úgy nevezném, hogy a konszolidáció éve volt, egy lépcsőfokot feljebb tudtunk lépni,
és remélem, hogy ez évben is újabb lépcsőfokot tudunk haladni. Ha azt szeretnénk, hogy a
községünkben még többen többen telepedjenek le, és az elvándorlást megállítsuk, ahhoz nekünk
önkormányzatnak is sokat kell tennünk, de a lakosságnak is. Ugyanis a településképhez az is
hozzátartozik, hogy az ingatlanok előtt az átereszek ki legyenek tisztítva, a fű le legyen vágva, a
házak udvara rendezett legyen.
A 2016-os év tervei
Egy részét már érintettem, elmondható, hogy több soron többet tudtunk tervezni a költségvetésben,
mint a múlt évben. Az óvodához 7,7 M Ft saját forrást kellett hozzátenni a múlt évben, idén 9 M Ftot fogunk. Ezt azért tesszük, mert az óvodát, mint intézményt, és az ott dolgozók tevékenységét
elismerjük, és támogatandónak tartjuk.
Idén is hasonló számú közfoglalkoztatottal tervezünk, mint múlt évben. Jelenleg 32-en dolgoznak a
a településen, szeretném megköszönni a közmunkások munkáját is, hogy hasznos tevékenységükkel
hozzájárulnak a település képének jobbá tételéhez.
Ez évben tervezett felújítások:
- Művelődési ház vizesblokkjának a korszerűsítése, székek beszerzése, színpad felújítása
- Utca névtáblák cseréje
- Sabaki kisbolt felújítása (térkövezés, festés)
- Ravatalozó karbantartásának folytatása
- Járda építés az Árpád utcában a vasútállomásig
- Murvás és mart aszfaltos utak karbantartása
- Széchenyi utcai járda felújítása
- Konyha felújítás (fűtés, tetőfelújítás, nyílászáró csere, villanyszerelés, festés)
- Új ebédszállító autó vásárlása
- Járda felújítások saját kivitelezésben, amennyiben lesz rá lehetőség itt nem csak az anyagiakra
gondolok, hanem az időtényezőre is.
Az idei költségvetésben valamivel több támogatás jut a civil egyesületeknek is. Mindenkit szeretnék
kérni, hogy támogassa a helyben tevékenykedő civil egyesületeket, vagy anyagi támogatással, de
akár jó szóval, vagy csak azzal, hogy részt vesz a rendezvényeiken. A Lovas Egyesület jelezte, hogy
szívesen tartanának idén amatőr fogathajtó versenyt. Örömmel jelentem be, hogy megalakult az
Ádándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is.
Szeretnék beszámolni azokról a pályázatokról, amik előkészítés alatt vannak:
- Bölcsőde létrehozására írtak ki pályázatot, ehhez legalább 5 fős igény kell, településünkön ennél
nagyobb az igény mutatkozik rá.
- Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos pályázat, ez főleg a sabaki területet érintené, megoldaná a
hegyi utcák vízelvezetését, de érintené az Etelköz utca egy részét, és a Negyvennyolcas Ifjúság
utcát is.
- Lehetőség van településképet meghatározó épületek felújítására is pályázni. Amennyiben ez

aktuális lesz, úgy a lakosságot is meg fogom kérdezni a véleményéről, ugyanis több épület van,
amit érintett lehet, pl. öregek otthona, régi orvosi rendelő, pálinkafőzde, Törökhagyás.
- Idén valószínűleg megvalósul és el is kezdődik az ivóvízfejlesztési pályázat alapján a település
ivóvízhálózatának a felújítása, a Nemzeti Fejlesztési Programirodával a pályázat benyújtására már
megkötöttük a konzorciumi megállapodást. 200 M Ft–os beruházásról van szó.
A márciusi önkormányzati programokról tájékoztatom a lakosságot. Március 11-én fáklyás
felvonulást tartunk, majd a művelődési háznál koszorúzásra, illetve az iskolások és óvodások
közreműködésével ünnepi műsorra kerül sor. Március 15-én „Talpra magyar” címmel közös
rendezvényt szervezünk Balatonszabadi és Siójut községekkel együtt, ez egy váltófutás lesz, az
ádándi művelődési ház elől indulnak a résztvevők, km-enként lesznek a váltópontok, a cél pedig a
marosi Kossuth szobor lesz. A felső tagozatosok közül 36-an már jelezték részvételüket, szeretettel
várunk mindenkit, aki részt szeretne venni, akár a futásban, akár csak nézőként.
LAKOSSÁGI HOZZÁSZÓLÁSOK
Neisz Péterné Árpád utcai lakos:
A március 15-ei váltófutást jó ötletnek tartom, a tűzoltók és a focisták mindjárt részt is vehetnének
benne, jó edzés lenne nekik. A Kapcsolat újság legutóbbi számában olvastam, hogy kútba esett az a
szép álom, hogy a régi orvosi rendelő épületét alakítanák át hivatallá. Pedig egy impozáns
községháza lehetett volna belőle, a környéken még egy ilyen épület nincsen. Az épület közösségi
funkciót is ellátva díszére válna a településnek. Szeretném, ha megfontolnák ennek a lehetőségét, és
nem kerülne le a napirendről.
Petes Ferencné Ady E.utcai lakos:
Az utcánk a település legutolsó utcája, sok idős ember él itt. Az ő megbízásukból is kérdezem, hogy
a busz miért nem jön le a falu végéig? A település háromnegyedénél áll meg a busz, onnan kell
gyalogolnunk, nehéz elképzelni, hogy egy fiatal család betelepüljön úgy, hogy nincs megfelelő
közlekedés. Sok idős ember van, aki nem tud 2 km-t gyalogolni az utcánkból a település
központjában található orvosi rendelőig. A másik, amit gondoltunk, hogy Ságvár felé is legyen
buszközlekedés Siófokra, mert így Ádánd olyan, mintha zsáktelepülés lenne. Ságvár felé
közlekedve elérhetnénk Siófokon a Tescot, az Aldit, közelebb lenne kórház. Közel van hozzánk
ugyan a vonatállomás, de a vonatközlekedés katasztrofális.
Katona Tamás Kossuth L. utcai lakos:
Az Ady E. utca elején ki lehetne alakítani egy buszfordulót, hiszen üres önkormányzati telek is van
ott. Az újságban olvastam, hogy Somogy megyében 40 km-nyi utat újítanak fel, meg szeretném
kérdezni, hogy hol tart a Ságvár-Ádánd összekötő út felújításának terve.
Szatmári Kornélia polgármester:
A buszközlekedéssel kapcsolatos téma már tavaly is napirenden volt a képviselő-testület előtt.
Többször elhangzott már az a felvetés, hogy legyen körjárat Ságvár felé, illetve a busz menjen le az
Ady E. utcáig. A VOLÁN válasza eddig az volt, hogy, ha ez az önkormányzat igénye, akkor az
önkormányzat is viselje ennek a plusz költségeit. Megjegyzem, hogy Ságvár felé vannak járatok,
amik Tabra mennek, Ságváron pedig át lehet szállni a Siófokra tartó járatokra. Ennek ellenére

ígérem, hogy felveszem a kapcsolatot az illetékesekkel, és felvetem ezt a lakossági
kezdeményezést.
A Ságvár-Ádánd összekötő út felújítása tudomásom szerint április 1-jén megkezdődik.
Ács József Hétvezér utcai lakos:
Nagyon sok elhanyagolt, rendezetlen ingatlan van a településen, a végén már oda jutunk, hogy a
szemét ellep bennünket. Van-e joga az önkormányzatnak beleszólni, hogy az emberek tartsák
rendben az ingatlanaikat? A másik felvetésem, hogy a kerékpár utat, aminek ott van vége nem
messze a Koppánytól, össze lehetne kötni a sabaki kerékpáros pihenővel.
Szatmári Kornélia polgármester
A kerékpárúttal kapcsolatban tervezés alatt van egy projekt, még pedig a Villány-DombóvárTamási-Ádánd kerékpárút kivitelezése, kiemelt projektként. Ugyanis ez a kerékpárút Ádánd
határában csatlakozna a már megépült kerékpárúthoz, és a kerékpáros pihenőnkhöz való
becsatlakozást is megoldanák. A rendezetlen ingatlanokkal kapcsolatban sok a probléma, sok
energiát, időt vesz el az üres ingatlanok tulajdonosainak kinyomozása, elérése.
Fehér József képviselő
A régi orvosi rendelő felújításával kapcsolatban volt egy hozzászólás, hogy így a falu éke, úgy a
falu éke, persze, ki hogy látja, én egy romhalmaznak látom. Rengeteget kellene költeni rá, az épület
másik fele nem a mi tulajdonunk, a megvásárlására én is nemet mondtam. Fejlesztéseink közül első
szerintem a főzőkonyha felújítása, a kultúrház vizesblokkjának a felújítása, az iskola utca járdájának
a karbantartása, hogy közlekedni lehessen rajta, és a gyerekek ne a kocsiúton járjanak. Amikor nem
szavaztuk meg a régi orvosi rendelő felújítását, akkor ezeket vettük figyelembe. Egy 100 éves
épületről beszélünk, a jelenlegi hivatal épülete is kb. ennyi idős, szigetelni kell a falakat, aljzatot
cserélni, héjazatot cserélni, azonban ez így elég lesz, a funkcióját ellátja. A rendezetlen
ingatlanokkal kapcsolatban elmondom, hogy a szociális bizottságnak az volt a javaslata, hogy olyan
segélyezési rendszert alakítsunk ki, hogy csak az kaphasson segélyt, akinek a portája rendben van.
Lengyel Imre képviselő:
Én is egyetértek azzal, hogy a busz menjen le az Ady E. utcáig. Sok a rendezetlen porta a
településen. Sok a rossz járda a településen. Tegnap végigjártam a falut, meg van a lista,
összeszámoltam, 25 utcában kellene felszedni, és újra rakni a járdalapokat. 32 közmunkásunk van,
ez különösebb költségbe nem kerülne. Ezekre koncentráljunk elsősorban, hogy ezeket tegyük
rendbe. A régi orvosi rendelő felújításával, és a mellette lévő épület megvásárlásával nem értek
egyet. Ennek az épületnek a felújítása, fenntartása óriási pénzekbe kerülne. 2014-ben ígéretet
kaptunk, hogy Ságvár és Balatonszabadi között felújítják az utat. 2015-ben arról volt szó, hogy
Ságvártól az ádándi vasútig újítják fel az utat, ez sem történt meg. Ádánd szégyenfoltja a volt
szakiskola területe, a kastély és környéke. Ebben kellene lépni, hiszen egy műemlékvédelmi
épületről van szó, aminek van tulajdonosa, akit fel kellene szólítani, hogy tegyék rendbe, ezt már
több ülésen felvetettem. Meg kellene keresni a Gazdasági Minisztériumot, hogy itt adottak a
lehetőségek a szakmunkásképzés beindítására, vagy szociális otthonként lehetne hasznosítani, de

nem megoldás, hogy üresen, kihasználatlanul áll, és nem történik vele semmi. Ne hagyjuk, hogy
ilyen érték tönkremenjen.
Az önkormányzatnak arra kellene törekednie, hogy több bevétele legyen. Ezért egy kerekasztal
formájában össze kellene hívni az ádándi vállalkozókat, akik jobban értenek a dolgokhoz, hogy
mibe kellene belefogni, hogy legyen plusz bevételünk. Ugyanis hallok olyat a rádióban, hogy egy
önkormányzat 3 hektáron tormát termel, de lehetne gyógynövényt is termeszteni, vagy homoktövist.
Ebből csurrana egy kis bevétel, és az embereknek is jobban lenne munkájuk.
Sabakban működik egy vállalkozó, aki áldatlan állapotokat teremt maga körül, a tulajdonában lévő
üres telek előtt betemette az árkot, összetörte a járdát.
Arra szeretném felhívni a lakosokat, hogy nagyon vigyázzanak, mert valaki ma nálunk becsengetett,
a feleségem kiment, egy zöld autó állt előttünk, azzal, hogy paplant árulnak, és 3-at adnak egy
áráért. Én felírtam a rendszámot, és szóltam a rendőrségnek is, de mire kiértek az árusok eltűntek.
A képviselő-testület rendeletben fogja szabályozni, hogy akinek a portája rendezetlen, az nem
kaphat segélyt. Én, mint a szociális bizottság tagja az ülés előtt lejárom a környéket, és le fogom
ellenőrizni a kérelmezőket.
Bozsoki András Lehel utcai lakos:
Hogyan állnak az adó behajtásával?
Baumann Anita Gabriella jegyző:
Az adóhátralékosok listáját az önkormányzat hirdetőtábláink közzéteszik, közülük többen befizetik
az adót. Az adót továbbra is a végrehajtási társulás hajtja be, azonban szeretném felhívni a lakosok
figyelmét, hogy ha a társuláshoz kerül az ügy, akkor jelentős végrehajtási összeggel kell számolni,
erre a hamarosan postázandó adóértesítésekben is felhívják a lakosságot.
Ács József Hétvezér utcai lakos:
Ha az önkormányzat járdát csinál, akkor fél métert el kellene hagynia a kerítéstől, mert ha közel van
a járda a kerítéshez, és akkor a kutyák kiharaphatnak a kerítésen keresztül, és akkor ki lesz ezért a
felelős. Van olyan is, hogy az ingatlan sövénykerítése kilóg a járdára, és nehezíti a közlekedést.
Németh Ilona alpolgármester:
Ha a járdaépítésnél elhagyunk 50 cm-t a kerítésektől, akkor csak nagyon keskeny járda épülne. A
kutyákért a gazdáik a felelősek. Néhány háznál valóban belóg a növényzet, azt ki kell vágni. A
településen 30 utca van, az Árpád utca kivételével mindenhol rossz a járda. Ezek 50 éves járdák, az
összes felújításra szorul, nyilván egyszerre nem lehet felújítani őket. A járdalapokat felszedni és újra
rakni nem lehet költség nélkül. Kell kőport, homokot venni, az összetörött lapokat pótolni kell. Van
olyan utca, ahol újra raktuk a járdalapokat a múlt évben, azonban újra kinőtt rajtuk a fű és a gaz,
pedig az ingatlantulajdonosoknak az előttük levő járdát rendben kellene tartatniuk. Az iskolakertet,
ahol előtte csak lucernát termeltek, visszavettük saját kezelésbe, több mint 7 mázsa termés termett.

Vannak ezenkívül önkormányzati tulajdonú földek, kérdés, ha ott termelnének valamit, tudnák-e
megfelelően őrizni a terményt, mert lehet, hogy a tormát nem vinnék el, de a krumplit már igen.
Összességében elmondható, hogy idén egy stabil, reális költségvetés készült. Nem kell attól tartani,
hogy hiány lesz az év végén. Egyszerre nem lehet mindent megcsinálni, de igyekszünk. Abban is
lehet gondolkodni, hogy az önkormányzat alkalmazottai az időseknek különböző munkát végeznek,
de a fűkaszák karbantartása nagyon sokba kerülne, továbbá jelentős önkormányzati terület van, amit
rendben kell tartani. Egyedi esetekben azonban tudunk segíteni.
Lengyel Imre képviselő:
Jobban el tudnám képzelni, ha az iskolakertben a gyerekek tanulnák a zöldségtermesztést. Jelen
pillanatban a gyógynövényhasználat reneszánszát éli, az önkormányzat termeszthetne
gyógynövényeket.
Katona Tamás Kossuth L.utcai lakos:
A Víziközmű Társulattal mi a helyzet?
Szatmári Kornélia polgármester:
Úgy tudom, hogy márciusra befejezi a működését, azonban nem hivatalos forrásból értesültem
erről. A magánvéleményem az, hogy ideje lenne befejeznie a tevékenységét, hiszen egy éve
működik már a szennyvízhálózat. Problémának látom, hogy csak azok kapnak visszatérítést, akik
egy összegben befizették a lakossági hozzájárulást. Aki nem fizette be a teljes összeget, azoktól
továbbra is kérik a 190 E Ft-ig fennmaradó összeget, és nem kapnak visszatérítést. Aki 170 Eft-ot
fizetett be, annak a visszatérítés után 90 E Ft-ba került a beruházás. Sokan panaszkodnak amiatt, ha
másoknak 90 E Ft-ba került, akik miért kellene 190 E Ft-ot fizetni.
Németh Ilona alpolgármester:
Arra biztatom a lakosokat, hogy írjanak a Víziközmű Társulat Elnökének, és kérjék vissza a
pénzüket, különben az elveszik. A beruházás 43 Mft-ba került a lakosságnak, de ha az eredeti 73 M
Ft-ból indulnak ki, akkor sem lehetett volna többet kérni ingatlanonként 100 E Ft-nál. Ezért a
helyzetért nem csak a társulás elnöke felelős, hanem azok a tisztségviselői is, akik ezeket a
döntéseket megszavazták.
Katona Tamás Kossuth L.utcai lakos:
Munkahelyeket kellene teremteni a településen, a vasútállomás melletti ipari területekre, csak úgy
lehetne befektetőket találni, ha ezeket a telkeket közművesítenék, villany, víz, csatorna. Akkor
jönnének olyan beruházók, akik a foglalkoztatást növelnék.
Szatmári Kornélia polgármester:
Írtak ki ipari parkok fejlesztésére TOP-os pályázatot, azonban e pályázat keretében vállalni kell,
hogy a fejlesztett területen 5 éven belül valamilyen beruházás települ, különben vissza kell fizetni a
támogatást. Úgy gondolom, ilyen feltétellel kockázatos lenne belevágni a pályázatba, saját erőből
pedig ezen telkek közművesítését nem tudják megvalósítani.

Szatmári A. Lajos Kossuth L.utcai lakos, református esperes:
Nagyon örültem ennek a mostani együttlétnek, ami jól sikerült olyan értelemben, hogy gondolatok,
problémák merültek fel, amire próbáltak megoldást találni. Jó dolog, mikor az emberek együtt
vannak, és jó akarattal próbálják előrevinni a dolgokat a megoldás felé. Én arany diplomás
lelkipásztor vagyok, és tudom, hogy minden dolog megoldására jó szívre, és jó lélekre van szükség.
Egymást mindenben respektálni kell, azaz tisztelni, enélkül nincs előrehaladás. A problémákat meg
kell beszélni, és megoldani, mert ez viszi előre a közös ügyeket. A nagy dolgokban legyen
egyezség, a kicsi dolgokban pedig legyen szeretet, mert így megy előre a falu szekere, és így lesz ez
a közösség boldogabb.
Szatmári Kornélia polgármester:
Megkérdezem képviselő-társaimat, van-e valakinek még ülésre tartozó bejelentése, észrevétele?
Amennyiben nincs, megköszönöm a lakosságnak, hogy ennyien eljöttek és megtiszteltét
figyelmükkel a közmeghallgatást, az ülést bezárom.
k.m.f.
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