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Iktatószám:. „ „ .... „ „./2017 

Feljegyzés 

A Pusztaederics Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. április 0 l-én 
15°0 órakor tartott lakossági fórumról. 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Gál Lászlóné polgármester, Kovácsné Varga 
Marianna alpolgármester, Varga Béla alpolgármester, Menyhárt László, Fatémé Koltai Viktória 
képviselők 

Császár László jegyző 
Pappné Varga Angéla aljegyző, 
Csordásné Varga Piroska 
Lakosság részéről 46 fő 

Helye:: Közösségi Ház Nagyterme Pusztaederics, Kossuth utca 1. 

Gál Lászlóné polgármester köszönti a Baki Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét, Császár 
László jegyzőt, a testületi tagokat, valamint a lakosság részéről megjelenteket. Mivel a falu kettő 

utcából áll, szinte elkerülhetetlen a napi szinten való találkozás, ami lehetőséget ad a 
kommunikációra is. 

Általános tájékoztatót ad a 27 év munkájáról amit a falu élén végzett. 

a 20 személyes busz 6-7 MFt bevételt hoz évente, a sofőr a karbantartást elvégzi a gépeken 
így sok költséget megspórolunk, 
ingyen kábel tv, -digi tv 

Net 
kamerázott település 
lakás építési, felújítási támogatások megállapítása 
27 éve ingyen tankönyv 
beiskolázási támogatás biztosítása 
szociális tűzifa 

kirándulás szervezése, közösségi programok, számtalan rendezvény, 
Nincs szégyelleni valója a falu felé ha sokan úgy gondolják akkor sem. Mindig segített, 
mindenkivel szemben jóhiszeműen járt el. 

Sabján Albert: Sérelmezi, hogy a Polgármester Asszony az önkormányzat autóját használja 
magáncélra is. 

Gál Lászlóné: Jelezi, hogy van saját autója, de a feleséged a munkahelyi telefonját még nem adta 
le, kerékpár is nála maradt. 
Sabján A: A faluban többeknél is van céges telefon aki már nyugdíjas. 

Ha más lett volna a polgármester jobban fejlődött volna a falu. 
Gál Lászlóné: Lehetősége volt mindenkinek indulni. 
Kovácsné Varga Marianna: Az utolsó választásnál mint képviselő a legtöbb szavazatot kapta. 
Mégsem ő lett az egyedüli alpolgármester jelölt. 
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Gálné: Azért lett két alpolgármester mert te mindenképp az akartál lenni. A Varga Bélát javasoltam 
mert minden ciklusban bekerült a testületbe, nyugdíjas, mindig van szabadideje, a falut is bármikor 
képviseli ha kell. 
Kovácsné: Nem ért egyet a polgármesterrel, Ő nem követelte ki az alpolgármesterséget, mivel ő 
kapta a legtöbb szavazatot az alpolgármesteri tisztség őt illette meg. 
Gálné kéri Császár László jegyzőt mondja el ki lehet alpolgármester. 
Császár László: Nincs összefüggés a szavazatok számával, a polgármester javasolja az 
alpolgármester személyét. 
Kovácsné: Kéri az aljegyző asszonyt az alakuló ülés jegyzőkönyvének másolatát küldje meg 
részére. 
Koós Ferencné: Van olyan képviselő is aki semmit nem csinál, de a tiszteletdíjat mindenki felveszi. 
Csak a polgármesternek kell dolgozni? 
Gálné: Elmondja, melyik képviselő milyen feladattal „foglalkozik". Varga Béla képviseli az 
önkormányzatot, bármit kell csinálni mindig kéznél van. Ha kell segít a mezőgazdasági gépeivel a 
falunak. Fatérné Viki a kulturális életben tevékenykedik, a gyerekeknek tanít be verseket, 
műsorokat az ünnepségekre, 
Menyhárt Lackó a közösségi programokat szervezi, csinálja. Sokszor a főzést is vállalja. 
Sokat beszélgettek Kovácsné alpolgármester asszonnyal, kérését , felvetését mindig meghallgatta, 
próbálta a megoldást is megtalálni. Pl. sorompókat is megcsináltuk, a tehenek más úton való 
kihajtása is megtörtént. Faluhelyen nehéz szabályozni, hogy a tehenek merre menjenek ki a 
legelőre. 

Úgy gondolja, az itt élő emberek büszkén hallhatják Pusztaederics nevét, nincs szégyellni valójuk. 
Beszterczei Márta: Hiányolja a névsor vezetését, mivel egy népgyűlésen, falugyűlésen van. 
Kovácsné Varga Marianna köszönti a jelenlévőket. Pár gondolatot Ő is összegyűjtött amit most 
felolvas. Régről indul. Pusztaederics vagy Ederics puszta? Teszi fel a kérdést. 
1990-ben még minden jól indult, aztán megtorpanást érez mára. Fejlődés gyarapodás nincs, 
előrelépés nincs, pedig szerinte lehetőség lett volna rá. 
A választáskor elmondta már a polgármesternek, hogy a falut meg kell hallgatni, hiszen az itt élő 
emberek választották meg őket. Számítása szerint 20 éve nem volt falugyűlés, ez idő alatt egy 
korosztály felnőtt. 2015-ben játszótér- tekepálya épült. Támogatta a járda felújítást a faluban de, 
leszavazták. Kápolna felújításában is bizakodott. Erre a jeles alkalomra egy verset is írt,amit 
ismételten felolvas. 
Ő próbált kirándulásokat szervezni, különböző rendezvényeket egyfajta közösség formáló hatása 
miatt is. A költségvetést nem fogadta el. 
2016 évben a kápolna felújítása megtörtént, a helyi gáztárazó segítségével. A kastély előtti kerítés 
szintén elkészült, de a járdafelújítás ismételten nem valósult meg, viszont még 1 buszt vett az 
önkormányzat. 
A falu költségvetését ekkor sem fogadta el. 
A 2017 évi költségvetés tárgyalására kiadott anyagot számszerűen felolvassa a jelenlévőknek. 
A testületi ülésekre meghívót kapott már, viszont falgyűlésre, közmeghallgatásra nem. Megkérdezi 
a jelenlévőket, mikor volt utoljára falugyűlés. 
Beszterczei Márta: Három éve költözött ki Tatabányáról, ebben az időszakban nem volt. Három 
dolgot szeretne elmondani, utak, sebesség korlátozás, patak. Vette a fáradságot és utána nézett 
mikor kell falugyűlést tartani. Évente kétszer de legalább egyszer. Ez nem sárdobálás, 
építőjelleggel szeretne beszélni. Véleményt, ötletet hozzátenni a testület munkájához. 
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Örömmel tapasztalta, hogy a 7,5 t súlykorlátozó KRESZ tábla kikerült. Javasolja még a 30-s 40-es 
sebesség korlátozó táblákat is kitetetni. Olyan rossz a vezetés kultúrája az embereknek hogy a 
lakóházak tönkremennek . Rezegnek az ablakok, és most nem csak magáról beszél. A buszok is 
70 - 80 -al közlekednek. Hivatkozik az emberek intelligenciájára is. Rossz minőségűek az utak , a 
kisgyerekek bármikor kiléphetnek az útra. Nem kell megvárni a tragédiát. 
Gálné: Meg fogja keresni a KPM-t. Eddig is megtett mindent, a buszfordulóba kiment beszélni a 
sofőrökkel. Megkereste a Volánt, szakemberekkel beszélt. 
Beszterczei Márta: A sebességkorlátozó táblákat mindenképpen ki kell tenni. 
A patakot mindenképp rendbe kell tenni. Nincs olyan , hogy a vízügyé, hiszen ők is átadják 
vállalkozónak a tisztítást. Ha a falu átvállalná a munkát biztos beleegyeznének. Mivel sokat utazik 
látja más településeken rendbe vannak tartva a patak medrek és környezetük. Következetesnek kell 
lenni, hogy rend legyen. A szőlőhegyről letekintve a falura elhanyagolt tájat látunk. A járdára is 
szükség lenne. Presztízs kérdést kell csinálni, 2 utca alkotja a falut. 
A következőket az aljegyzőtől kérdezi. 

Falugyűlést minden évben kell-e tartani? 
Minden falunak kell lenni honlapjának? - Pusztaedericsnek nincs. 

A honlapon kellene tájékoztatni az embereket, hogy mindenben képben legyenek. pl. az üléseket is 
fel kellene tenni a netre. Nem akar bántani senkit, de ami kell az kell. 
Császár László. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a „falugyűlés" nem kötelező, de funkcionál, 
helyette közmeghallgatás van amit évente egyszer kötelező tartani. A közmeghallgatást mindig 
testületi ülés követi. Nem kell mindenkit értesíteni pl. szórólapozással, elég a helyben szokásos 
módon kihirdetni. Pl. falragasz. 
Kovácsné Varga Marianna: A lakosságnak teszi fel a kérdést, ki kapott meghívót?! A szokásos 
módon Ö nem kapott. 
A lakosság részéről többen jelzik, hogy látták a meghívót. 
A teremben kisebb vita alakul ki. 
Barnáné Takács Mária: Szompácson lakik, a telek szomszédjai kihaltak. Olyan a terület mint egy 
erdő, a kerítésére szinte ráborul a fa. 
Gál Lászlóné: Az említett terület nem az önkormányzaté , államkincstári tulajdon. 
A problémát már jeleztük, az illetékesek voltak is kint a helyszínen. 
Könye Gábor: A Kincstárat amikor megkérdezte azt mondták nem az övék a terület. Majd ha 
nekiállna kivágni a fákat, meglenne a tulajdonos is. 
Barnáné: Ecetfát, almafát, mogyoróbokrokat ki is vágták. A nagy fákhoz viszont nem nyúltak. 
Amióta meghalt a férje úgy érzi nem foglalkozik vele az önkormányzat. Az özvegyi nyugdíjra sem 
volt jogosult. Sértődöttségének ad hangot. Szompács ki van zárva a falu életéből 
Gál Lászlóné_ A gondozónők kijárnak amikor kell, a falugondnok szintén jár naponta. Amit az 
önkormányzat még tud tenni, az egyszeri támogatás biztosítása, de az sajnos nem oldja meg a 
problémát. A nyugdíj ügyben nem illetékes. úgy érzi sok segítséget adtak Barnánénak. 
Beszterczei Márta: A Petőfi utcában a sok lepusztult ház és elhanyagolt terület tulajdonosait meg 
kell keresni és bírságot kell kiszabni. 
Virga - Honfi Edina: Pár éve került a faluba. Nem ismeri a helyi rendeleteket, azok tartalmát. 
Gál Lászlóné: Az aljegyzővel fel kell venni a kapcsolatot és a hivatalban bármikor 
megtekinthetőek. 

Könye Sándorné: A fák kitermelésével foglalkozó vállalkozókat rá kellene szorítani, hogy az utak 
javításába beszálljanak. 
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Laczházi József: Az előttük lévő átereszt ( a Kossuth utca elején ) is a közeljövőben ki kellene 
tisztítani. 
Sabján Albert: Az elmúlt évben felvette a kapcsolatot a Lenti Creaton céggel és hozatott egy nagy 
depó cseréptörmeléket, a hegyi utakba szánva. Sokat belehordtak már de még mindig van. Mi lesz 
a sorsa? 
Gálné: Hatalmas mennyiséget hoztak, a rossz idő beálltával hagyták abba a munkát. A Varga 
család vállalta, hogy gépeivel behordja az utat. 
Varga Béla: Meg kell mondani hova hordjanak még , aztán azt is elrendezik. 
Gál Lászlóné: A hegyi út térképes út, már több Mft bele lett hordva az évek alatt. 
A faluban nincs helyi adó. Évi kétszer kimegy az általa szerkesztett „kis újság" amiből mindenki 
tájékoztatást kaphat a falu életéből. 
Tavaly a tervezett 40 MFt adóból 13 Mft-ot megvontak. Ez csak tervezés után derül ki. A 
költségvetésbe szerepeltetni kell a szennyvízkezelésre létrehozott elkülönített számlát. Az azon 
lévő pénzt az önkormányzat nem költheti. A súlyadó nem 100%-los bevétele az önkormányzatnak, 
60 %-ot elutalunk az állam felé 40 % marad az önkormányzatnál. A közvilágítás díja 3emberre is 
annyi mint pl tömbház esetén 100 emberre. Számtalan juttatás van de pl. a 20 éves gyakorlat 
szerint juttatott karácsonyi szaloncukrot éppen a Márta küldte vissza, hogy őt nem lehet 
lekenyerezni. 
Kovácsné Varga Marianna: Mezőgazdasági gépjárművek után is meg kell fizetni a súlyadót? 
Pappné Varga Angéla: azok mentesek, de pontosan utánanéz ennek. 
Beszterczei Márta: A Kossuth utcában a Széll Krisztián háza előtt a járda úgy meg van süllyedve, 
hogy nem lehet rajta járni. 
Gál Lné: A Petőfi utcában is van járda, de ott is megsüllyedtek a mederlapok., azért tűnik úgy hogy 
nincs járda. 
Németh András: Társadalmi munkában, vagy közmunka keretében kellene megoldani a járda 
kérdést a Petőfi utcában, szívesen segít. 
A másik gondja a sok kóbor kutya. 
Gál Lné: Ahol ő lakik körbe használaton kívüli területek vannak. A vadak folyamatosan bejárnak. 
4 kutyát tart, rendesen eteti azokat, 4-6 m drótkötélen mozoghat amelyik meg van kötve. Előfordul 
azonban hogy néha megszöknek, sajnos ez más családnál is előfordul. Mindenkit próbál ösztönözni 
arra, hogy zártan tartsa kutyáit. 
Mivel tegyék széppé a falut? A Petőfi utcai járda megoldás lenne? Ki az aki vállalja, hogy jön és 
segít? Kéri a jelenlévőket jelezze aki igényelné a Petőfi utcában a járda felújítást. 
A résztvevőknek egyharmada kéri a járdafelújítását, ezért az önkormányzat megvizsgálja annak 
lehetőségét, hogyan lehetne, megoldani a problémát. 
Lacházi J: Pályázni kellene árok elemekre, mederkőre ilyesmire gondol. 
Gálné: Nem vagyunk Felcsút, hogy térkő legyen a járda. Nem írnak ki olyan jellegű pályázatot ahol 
a települések, kis települések is labdába rúghatnának. jelenleg úgy tűnik az államnak nincs 
szüksége a vidékre„ Az ingatlanainknak nincs értéke. 
A kápolna felújítást nem 100 %-ban a gáztározó oldotta meg. Egy szobrot ajánlottak fel, innét 
indult az ötlet. Az önkormányzatnak is sokat kellett tennie, de a vállalkozók is sokat segítettek, 
hogy ilyen szép legyen a végeredmény. Ajtó csere történt, festés, szőnyegvásárlás . 
Könye Sándor: Kinek a kötelessége az ingatlan előtti árok tisztítása? 
Császár László jegyző: A telek használó kötelessége rendbe tenni és tartani azt. 
Gál Lászlóné: 1998-ban volt egy teljes körű sáncolás. A patak más tulajdona. 
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Beszterczei Márta: Verni kell az ajtókat. ... 
Gál Lné: Pénzt csinálni nem tud. Amit Kovácsné Marianna kért megpróbálta mindig 
megvalósítani. 
Németh Ferencné: Amikor családjához vendégek érkeztek és látták milyen út vezet a zártkerti 
tulajdonokhoz, azt mondták „ennek a polgármesternek koronát kellene a fejére tenni." Mikor azzal 
szembesültek, hogy a temetőbe is aszfaltos út vezet, „ennek a polgármesternek nem 3 ágú korona 
kell a fejére, hanem 5 ágút érdemel." 
Gál Lászlóné: A faluban szóbeszéd volt, hogy az újonnan építkezők 1 Mft támogatást kaptak az 
önkormányzattól. Ezt most szeretné megcáfolni . Rendelet szabályozza a támogatás folyósítását , 
az ott megállapított maximum összeget kapták a kérelmezők. 
Jelenleg is kettő kérelem került beadásra. Örül neki, hogy a helyi fiatalok megmaradnak a faluban. 
Beszterczei Márta: Szeretné megtudni erdő tulajdona van-e az önkormányzatnak? 
Gálné: Nincs összefüggő erdő. Zártkertek vannak az önkormányzatok tulajdonában, itt a művelési 
ág nem csak erdő. 
Kovácsné Varga Marianna:Történt terület eladás? 
Kéri Pappné aljegyzőt, hogy küldje meg részére az eladott területek hrsz-t , nagyságukat és a 
vételárat. 
Gál Lászlóné: Észreveszi, hogy Kovácsné Varga Marianna hangfelvételt készt. Felszólította, hogy 
kapcsolja ki a készüléket, illetve tájékoztatást adott a hangfelvétel készítés szabályairól. 
A jelenlévők közül többen felháborodásukat fejezték ki a hangfelvétellel kapcsolatban. 
Beszterczei Márta: 4- 4,5 m-el megy az út a házaktól. Akkora a dübörgés, remegés,hogy pihenni 
sem lehet. 
Varga Béla: Amikor ezek a házak épültek, még szekerekkel jártak. 
Varga Jeromos: Ha A Márta előtt az emelkedőn lecsökkentik a sebességet 30-40-re a gépkocsik, az 
emelkedő előtt gyorsítani kell és még nagyobb lesz a rezgés. 
Beszterczei Márta Nem igaz hogy nem lehet semmit tenni. 
Toplak Tibor : Olvasott egy cikket Zala megyéről és a kb. 270 településből, 50. helyen szerepelt 
Pusztaederics, mint leg élhetőbb település. Nincs miért panaszkodni. 
Gálné: Visszatér a felvetésekre. A gazos gondozatlan területek között tulajdonos egy országgyűlési 
képviselő is. Többszöri felszólításunkra, még csak nem is reagált. 
Régebben felmerült a halastó , víztározó építése is. Személyesen járt el az ügyben, szakembereket 
keresett meg. Sok a gáz és egyéb vezeték a területen, nem tudtuk kiharcolni a támogatást. 
Több nagy autót kamiont állított meg, akik a településen, zártkerti úton szállítják a fát, de nem tud 
mit tenni, mivel van engedélyük. Térképes utakról beszélünk, a hátukon nem hordhatják el a fát. 
Kovácsné Varga Marianna: Mivel nem tudja mindenki, hol mennek a térképes utak, egy nagy 
térképet jól láthatóan ki lehetne tenni. 
Gálné: Amúgy is nagy a térkép, azt felnagyítani és kitenni, nem érdemes. Akinek valami kérdése 
van, tájékozódni szeretne a tófeji hivatalban megnézheti. 
A Lacháziék által említett áteresz tisztítás nagyobb feladat, hiszen az út alatt húzódik. 
Mindenképpen egy bejárást kér az utak állapotára tekintettel, és megbeszélik a tisztítást is. 
Császár László jegyző: Minden településnek megvannak a hasonló problémái, gondjai. Ezek a 
problémák hatványozottan jelentkeznek a megyei ill. területi hatóságoknál. Köztudott ahol 
nagyobb a gond ott kerülnek előbb megoldásra a problémák. 
A községeknek pályázati lehetőségei szinte semmi. Könnyebb nem lesz. 
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Gál Lászlóné: Kis településként 170 -es lakosság számmal nem lehet labdába rúgni A Zala Hírlap 
szenzációként hoz egy - egy disznó vágást. Mi ezeket már régen megcsináltuk. Elszármazottak 
napját próbáltunk összehívni. Az volt a vád, hogy „megetetjük a falu pénzét." 
Beszterczei Márta: Olyan rendezvényre nem kíváncsi ahol, a részeg emberek meztelen hátsóval 
kerülnek fel a netre . 
Gál Lné: Megkérdezi a jelenlévőket ha kap engedélyt az patak tisztítására kis segít? 
Virga-Honfi Edina: Társadalmi munkát kell szervezni. A falunak mindkét utcájából vannak 
képviselők, megszervezhetik, összefoghatják az embereket. Mindent nem kell az önkormányzatra 
vámi 
Toplak Tibor: Ismeri a szociális tűzifa programot, sajnos vannak olyanok akik megkapják és 
eladják a kapott fát. Vannak olyan családok, ahol nagyobb mennyiség is jól jönne. 
Gál Lné: Sok fakitermelő is segít, van már pár m3 fa pluszban, amit ha kell szét tud osztani. 
Kovácsné Varga Mariann. Ő is e célból érdeklődött az erdő tulajdon után. 
Toplak Tibor: A tűzgyújtási rendeletet felül kellene vizsgálni. Jó lenne egy fél nap de. egy fél nap 
du. 
Mivel több kérdés hozzászólás nem hangzott el a jelenlévők részéről Gál Lászlóné polgármester 
megköszönve az aktív részvételt 17 óra 30 perckor a fórumot bezárta. 

Km f 

Pap né Varga Angéla 
aljegyző 

~ 
Csás~ár László 
jegyző 

* 
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