
 

 

 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

TÁPLÁNSZENTKERESZT 

 

3/2022. 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült: Táplánszentkereszt község Önkormányzati Képviselő-testületének 2022. május 12-

én megtartott nyilvános üléséről 

 

 

Hozott rendeletek: 

 

4/2022./V.16./ önkormányzati rendelet: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 

5/2022./V.31./ önkormányzati rendelet: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igény-

bevételéért fizetendő térítési díjakról szóló 2/2014.(III.28.) önkormányzati rendelete módosí-

tásáról 

6/2022./V.16./ önkormányzati rendelet: A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 

9/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

7/2022./V.16./ önkormányzati rendelet: A Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

Hozott határozatok:  

 

 

15/2022./V.12./ sz. határozat: 11/2022./IV.21./ sz. határozatban hozott döntés megerősítése 

 

 

16/2022./V.12./ sz. határozat: a felnőtt és gyermek fogászati alapellátási, iskolaegészségügy 

keretében iskolafogászati és fogorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó megállapodás 

megkötésére irányuló szándéknyilatkozat 

 

 

 

 

 



 

 

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

TÁPLÁNSZENTKERESZT 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 
Készült: Táplánszentkereszt község Önkormányzati Képviselő-testületének 2022. május 12-

én megtartott nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

 

Jelen vannak: Perl János polgármester, Hőbér Józsefné alpolgármester,  Anduska Katalin, 

Draskovits Norbert Molnár István, Tornai Árpád és Tőke Monika  képviselők 

/7 fő/ 

Családi Anita jegyző 

 

Lakosság részéről jelen van: 5 fő, később csatlakozik 1 fő, összesen 6 fő 

 

A polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozat-

képes, majd az ülést  megnyitja. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Hőbér Józsefné alpolgármester és Tőke Monika  képvise-

lőt. 

 

Perl János a meghívó kiküldését követően, pótlólag továbbított Lakosi Miklós által jegyzett 

beadvány érkezett a hivatalhoz.  

 

A beadvány jellegére tekintettel tisztelettel kéri,  hogy a képviselőtestület a beadványt napi-

rend előtt tárgyalja meg, a meghívóban kiküldött napirendi pontok előtt. 

 

A lakosság részéről jelenlévők felé jelzi, hogy ez egy testületi ülés, nem pedig közmeghallga-

tás, ahol a jelenlévők tanácskozási joggal lehetnek jelen. 

Tekintettel az érdeklődésre - a képviselőtestület ülésének előírásaira való tekintet nélkül - 

megadja a lehetőséget a jelenlévőknek, hogy a beadványhoz hozzászóljanak, véleményüket a 

tervezett beruházással kapcsolatban ismertessék. Aki igényli és jelzi, a szót meg fogja kapni. 

Felszólalása a jegyzőkönyv tartalmát fogja gyarapítani. 

 

A Polgármester arra kéri a képviselőket, hogy döntsön a zöld hulladéklerakó létesítésének 

témaköre napirend előtt történő tárgyalásáról.  

 

A képviselők Lakosi Miklós beadványának napirend előtti tárgyalását egyhangúlag elfogad-

ják.  

 

Ezt követően a meghívóban kiküldötteknek megfelelően az ülés napirendjét az alábbiak sze-

rint egyhangúlag fogadják el: 



 

 

Napirend 

Tárgy: Előadó: 

 

1./  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   Perl János 

     és az elmúlt ülés óta végzett munkáról     polgármester 

 

2./ 2021. évi költségvetés módosítása     Perl János  

         polgármester 

  

3./ Térítési díjakat szabályozó rendelet felülvizsgálata               Perl János 

         polgármester 

 

4./  A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló     Perl János  

       9/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása   polgármester 

 

5./ Szervezeti és működési szabályzatáról szóló    Perl János  

     10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról   polgármester 

 

6./ Egyebek 

 

 

Napirend előtt: 

 

Lakosi Miklós táplánszentkereszti lakos beadványa a zöldhulladék lerakó létesítése ellen 

 

Előadó: Perl János polgármester 

 

A Polgármester tájékoztatja a képviselőket Lakosi Miklós beadványáról, mely írásbeli előter-

jesztésként pótlólag kiküldésre került.  

 

A jelenlévők is ezért tisztelték meg a képviselőtestületi ülést. A jelenlévők tájékoztatása cél-

jából ismerteti a zöldhulladék lerakó létesítését tervező vállalkozó beadványát, a zöldhulladék 

lerakó működésére, funkciójára vonatkozó tervekkel együtt. 

 

Tekintettel az érdeklődésre - a képviselőtestület ülésének előírásaira való tekintet nélkül - 

megadja a lehetőséget a jelenlévőknek, hogy a beadványhoz hozzászóljanak, véleményüket a 

tervezett beruházással kapcsolatban ismertessék.  

 

A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a 2022. április 21-i ülésen hozott 11/2022./IV.21./ 

sz. határozat előzményeiről. Ebben a határozatban döntött úgy a képviselőtestület, hogy a tu-

lajdonában lévő  Táplánszentkereszt 541/13 hrsz. ingatlant zöldhulladék lerakó létesítése cél-

jából bérbe adja. 

 

A Fakus Alpin Kft. kereste meg az önkormányzatot, zöldhulladék lerakó létesítése céljából. 

Végig gondolták, van-e elképzelhető helyszín, minimum 6000 m2 nagyságú. Ezután az 



 

 

541/13 hrsz-ú ingatlanra esett a választás. Az áprilisi ülésen végig beszélték a helyzetet, írásos 

előterjesztést kaptak a képviselők. A napirend tárgyalása során a képviselők hozzászóltak, 

kérdeztek, majd a javaslatot tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadták. A 

terület határozott időre, 5 évre lett bérbe adva, évi 500 ezer forint bérleti díj ellenében. A terü-

leten zöldhulladékot, nyesedéket, gyökeret, fahulladékot lehet elhelyezni, a híresztelésekkel 

ellentétben autógumi, elektronikai hulladék lerakása kizárt. A zöldhulladék elhelyezésére, 

kezelésére is a hulladékgazdálkodási törvény vonatkozik, környezet-, zaj- és tűzvédelmi elő-

írásoknak is meg kell felelni. A területet az önkormányzat bérbe adta, a tevékenység engedé-

lyezését, szakhatósági vélemények beszerzését nem lehet félvállról venni. Engedélyezés, je-

lentési, adatszolgáltatási kötelezettség terheli az üzemeltetőt, ellenőrzés nélkül nem lehet vé-

gezni.  

Az összegyűjtött és ledarált hulladékot elszállítják. Kéthavonta 1-1,5 napon, a darálás időtar-

tama alatt jelentkezhet zajhatás, melyet lakossági bejelentés alapján ellenőrizhetnek. Ameny-

nyiben a zaj határérték feletti, a tevékenység folytatását zajcsökkentésre kötelezik, vagy a 

tevékenységét fel is függeszthetik. Évi 6-9 nap darálásról van szó, amikor a zaj, esetleges por 

jelentkezhet.  

 

Milyen előnyök járnak a lerakóhely létesítésével? Több éve kerestek lehetősége a helybéliek 

számára a zöldhulladék elhelyezésére. Tavaly sikerült elérni, hogy Szombathelyre a táplán-

szentkeresztiek is bevihetik. Helyi lerakó létesítésére vonatkozó javaslat nem vállalható az 

önkormányzat részére, az előírásoknak való megfelelés, az őrzés, az átvétel nem megoldható.  

A tervezett helyszín nem lesz szemétlerakó, saját kivitelezésben készítik elő a talajt, főállású 

alkalmazott lesz 8-16 óra között, aki átvesz és ellenőriz. Külön lesz hely a fabútorzat és fa 

ablakkeret elhelyezésére, amely  a vasalatok, üvegek eltávolítása  után kerül hasznosításra. 

 

Közlekedés: kizárólag  a Vasúti töltés és a  87. sz. főút felől engedélyezett a telep megközelí-

tése. Kamionforgalom a falun keresztül nem lesz. 

 

Ingyenesség: felvetődött a képviselők között, hogy a helybéliek térítésmentesen helyezhessék 

el a zöldhulladékot. Álláspontja szerint 5 évre rögzíteni, hogy ingyenesen átveszi a hulladé-

kot, nem elfogadható, az önkormányzatra ekkora anyagi terhet róni felelőtlenség lenne. Tava-

szi és őszi időszakban családonként, meghatározott mennyiségben az önkormányzat beszállí-

tási igazolás ellenében a vállalkozó részére kifizetheti, átvállalhatja a költségeket. Teljesen, 

teljes időtartam alatt ő, s a képviselőtestület belátása szerint is bátor cselekedet lett volna.  

 

Vállal egy másik történetet is. Lakosi Miklós a facebookon közzétett irományát 2022. május 

10-én hozta be a hivatalba, amely mellett 6 szemközti megbeszélést kért a polgármestertől és 

a jegyzőtől. Az általa felolvasott írásáról hangfelvétel készült, a rögzítéshez hozzájárult. Ké-

sőbb ennek közzétételét kérte, melynek nem tettünk eleget, tekintettel arra, hogy hatszemközt 

kívánta megosztani. Mivel közzétételét kérte, ezért bátorkodik elmondani. Az elhangzottakat 

írásban is kérte a jegyző beadni. Hangfelvételt nem teszünk fel, akár jogi következményei is 

lehetnek. A tiltakozás kezdeményezője,  Lakosi Miklós elmondta, hogy neki a család és a 

közösség az első. Ingyen felvállalja, hogy a településen keletkezett zöldhulladékot ingyenesen 

átveszi, kéthetente 1 nap 14-18 óra között, hétvégén is igény esetén, a begyűjtött anyagot /12 

cm-nél nem vastagabb ágméretig/ ledarálja, a darálékot saját fűtése céljára használja fel, na-

gyobb mennyiség esetén értékesíti. 

 

Lakosi Miklós ezért az önkéntes, ingyenes tevékenységéért az önkormányzattól a zöldhulla-

dék lerakó tervezett helyéből 1000-1100 m2-nyi területet kér. Az önkormányzattól azt kér 

továábá, hogy a területet  ingyen biztosítsa, készítse elő a talajt, geofóliával, kaviccsal fedje. 



 

 

A kerítéshez való anyagot biztosítsa, melyet társadalmi munkában elhelyeznek. Kéri továbbá, 

hogy a területet szükség esetén az önkormányzat kéthetente kaszálja, az így keletkező zöldet 

állataival megetetné. Mindezért azt kéri, hogy 20 év múlva a két fiára szálljon a terület tulaj-

donjoga. 

 

Szükségét érezte, hogy erről az ajánlatról is adjon tájékoztatást. Hasonlítsák össze a két aján-

latot. Az egyik esetben szabályozott, ellenőrzött, bejelentett formában működő vállalkozás, 

amelyből bérleti díj és helyi iparűzési adó bevétele származik az önkormányzatnak. A másik 

esetben az önkormányzatnak van egy hosszú távú elkötelezettsége, a kialakítás költsége, ké-

sőbbiek során egy több milliót érő terület átadása. Ebben az esetben is számolni kell a zajha-

tással, csak 12 cm méretig lehetne beszállítani az ágakat, gyökér, zöldhulladék, egyéb faanyag 

elhelyezésére nem lenne lehetőség. 

 

Ennyit tud elmondani a beadvánnyal kapcsolatosan. Ezek után el lehet gondolkozni, hogy 

melyik variáció szolgálja jobban a közösség érdekét. 

 

A Fakus Alpin Kft. Cserszegtomajon 10 éve üzemeltet ilyen telephelyet. Felvette a kapcsola-

tot az ottani polgármesterrel, aki korrekt, előzékeny tájékoztatást adott a tapasztalatai alapján. 

Elmondta, hogy kezdetben ott is volt idegenkedés, de 10 év alatt probléma, panasz nem érke-

zett a telep működése kapcsán. A  területen por, bűz nem tapasztalható. Csak pozitívan nyilat-

kozott, felajánlotta, szervezzenek egy utat, fogadják az érdeklődőket, bemutatják a telepet. 

 

A képviselőtestület április 21-én szavazott a bérbeadásról, rákövetkező héten aláírásra került a 

szerződés. Szakhatósági engedélyek beszerzése érdekében elkezdtek a területen dolgozni. A 

szerződés 5 évre szól, ha 5 év alatt nem oly módon történnek a dolgok, felmondható. Öt év 

után az akkori testület feladata,  joga a döntés, hogy újabb időszakra szerződést köt, vagy 

megköszöni és jobb módon oldja meg. 

 

Köszöni a türelmüket, megítélése szerint ezt el kellett mondania. 

 

Tisztelettel kéri a képviselők véleményét. 

 

Anduska Katalin elmondja, hogy többen is megkeresték,  Lakosi Miklós egy hét alatt három- 

  szor kereste meg, mindenféle információval ellátta, írásban is megkapta a  

  Polgármester úr által említett hangfelvétel anyagát. Szűken fogalmazva, de a  

  lényeg elhangzott, amit elmondott, az benne van. Idegenkedést Cserszegto- 

  majon hogyan hidalták át. Érezhető, egyfajta zúgolódás, mendemonda, mert  

  nincs információ. Nem gáncsoskodni akarnak, igény van az információra, 

  ezért javasolja lakossági fórum tartását, ahogy Lakosi Miklós is.  Feszültség  

  van, nem készülnek harcra, nem, vasvillával jönnek,  lennének kérdéseik. A  

  lakossági fórum  tartásával meglenne a kommunikáció a lakosság és az ön-

  kormányzat között.  

 

Perl János polgármester elmondja, jobban elviselné, ha vasvillával jönnének felé, mint ilyen 

módon. Egy olyan helybéli vállalkozó, akivel évek hosszú során korrekt módon együttműköd-

tek, munkát, megrendelést biztosítottak, a facebookon teszi közzé mondandóját, ahelyett meg-

látogatta volna, elmondja panaszát. Ilyen ügyeket elintézni nem, de félrecsúsztatni lehet, 

meggondolatlan írásokkal, kommentekkel. Egyetért a cserszegtomaji tanulmányúttal, lakossá-

gi fórum tartásával. Ha látják az emberek, lesz egyfajta elképzelésük, személyes benyomásuk, 

videót, fényképeket készíthetnek, elmondhatják tapasztalataikat. 



 

 

Anduska Katalin megjegyzi, ne ódzkodjunk, lakossági fórummal a faluban kell kezdeni, a  

  cégvezető bemutatásával, ismertetőjével, hogy az emberek mielőbb infor-

  mációhoz jussanak. 

 

Hőbér Józsefné felteszi a kérdést, hogy ha Lakosi Miklós elindította a lavinát, akkor most  

  miért nincs itt. Amit ő ajánl nem lehet összeegyeztetni. Nem lehet kérdés, 

  saját hasznára dolgozna, ablakokkal, bútorokkal mi lenne. Megítélése sze-

  rint szenvedünk a szeméttől, abban sem biztos, hogy ingyen is bevinnék-e 

 némelyek. Említi a kamerát, melyet a temetőbe kellett elhelyezni, a szemét- 

 lerakás kontrollja céljából. Sok százezer forintjába kerül az önkormányzat- 

 nak mindez. Cserélődnek a lakosok, ilyenkor egész lakást kipakolnak. Ne  

 várják el az önkormányzattól, hogy ingyen, bérmentve átvesznek mindent. 

 

Anduska Katalin azt mondja, nem azt akarják, hogy ne legyen, csak ne ott legyen.  

 

Hőbér Józsefné emlékezteti, hogy meg lett vizsgálva, hova tehetnék, nincs más szabad terület. 

 

Perl János közli a testülettel, hogy a vállalkozó Vépen is keresett telephelyet. Ott szántó ingat-

lant tudtak volna részére biztosítani, amelynek a termelésből kivonása, a földvédelmi bírság 

jelentős összegekbe került volna, ha egyáltalán engedélyt ad a Földhivatal. 

 

Anduska Katalin a kommunikációt hangsúlyozza. 

 

Perl János  szerint a működő telep bemutatása is kommunikáció, az információkat jobban 

megalapozza. 

 

Anduska Katalin szerint az embereket megnyugtatja, ha kérdezhetnek. Ha választ kapnak,  

  lehet, kirándulás sem kellene. 

 

Hőbér Józsefné azt veti fel, hogyha Lakosi Miklós átvenné, ledarálná, akkor nem lenne zaj? 

  Ide települő vállalkozóként minden támogatást megkapott, a működő aszta- 

  losműhelye nem okoz zajt? Visszás ez a felajánlás számára. 

 

Családi Anita jegyző elmondja, hogy tapasztalatai szerint az önkormányzati közmeghallgatá-

sokon részt vevők létszáma folyamatosan csökken. A fórumra félő, hogy nem olyan merítési 

alap jönne el, akik elvitatkoznának pro-kontra a létesítményről. Inkább azok, akik csak az 

ellenérveket sorolják, nem alakulna ki kiegyensúlyozott vélemény. Megemlíti, hogy a telepü-

lésen sorolni lehet azokat a helyeket, ahol valamilyen zavaró tényezővel kell a lakosságnak 

együtt élnie. A Sport téren lakók a futballmeccsek, edzések, a zaj, a parkolás, a labdák kirugá-

sa, a tetőcserepek törése miatt nehezményeznek. A Dolce Vitában lakodalmak alkalmával 

kapnak hajnalba nyúló zenei szolgáltatást a környék lakói. Az iskola környékén lakók a par-

kolással küzdenek. Bizonyos toleranciával kell ezeket a helyzeteket kezelni. Az információhi-

ánnyal egyetért, de a helyi újságban szokták közzétenni a települést érintő híreket, elképzelé-

seket, döntéseket. Ez esetben a facebook beelőzött. 

 

Tornai Árpád szerint a facebookon jöttek ki az ellenvélemények, a helyszíni szemle képeit  

  kell közölni ugyancsak a facebookon. 

 

Tőke Monika szerint a honlapra is fel lehetne tenni, akár videót is, hogy lássák a lakosok. A  



 

 

  lakossági fórummal egyetért. Lakosi Miklós féle dologgal a Bíró Gábor ke-

  reste, kiment vele a helyszínre, a helyszínhez közel vannak a házak  de őt  

  megnyugtatja, hogy 2 havonta másfél nap lesz darálás. Bizonytalanok az  

  emberek, Lakosi Miklós facebook stílusát visszautasítja. Nem korrekt, lehet  

  beszélni, de nem úgy. A helyzet kezelését helyteleníti.  

 

Perl János elmondja, hogy tényleg közel vannak a házak, de ha a google maps-on megnézik, 

hogy a  szombathelyi, Körmendi úti hulladéklerakóban a zöldhulladékot hol tárolják. A Jáki 

út felől a temető, a lakóházak mellett, 160-170 méterre vannak . 

 

Draskovits Norbert csatlakozik Tőke Monika és Anduska Katalin véleményéhez, hogy legyen  

 információ. Úgy gondolja, hogy az információ hiányzik, neki is többen  

 mondták, hogy kell, de a helyszínnel van a gond. Kimentek-e, megnézték-e,  

 milyen zaj, por, szag, tűzvédelem  lesz. Igény van rá, el lehet jönni, megbe- 

szélni. Cserszegtomaj polgármesterét is meg lehetne hívni, saját véleményét 

mondja el, mennyire vált be. Félelmet, ódzkodást hogyan hidalták át. A ki-

rándulás nagyon jó, de előtte az embereknek meg kell adni a lehetőséget, 

hogy eljöjjenek. Hiányolják az információt, nem lettek megkeresve. Az elő-

terjesztést az érdeklődők rendelkezésére bocsátotta, nem utólag, hanem előt-

te kellett volna. Megkereshette volna az önkormányzat az ott lakókat, hogy 

van egy ilyen lehetőség. Felvetették, miért van szerződéskötés, amikor még 

a helyiek nem is tudnak róla. 

 

Tőke Monika közbeveti, azért van szerződéskötés, mert megszavazták. 

 

Családi Anita felveti, hogy amikor Lakosi Miklós asztalosműhelyének, vállalkozásának enge-

délyezési eljárása folyt, akkor sem került tájékoztatásra sem a környék, sem a település lakos-

sága. 

 

Perl János elmondja, hogy a községnek vannak választott képviselői, polgármestere, tisztelet-

ben tartják az igényeket. Dolgozni,  döntést hozni úgy, hogy minden döntés előtt kivisszük a 

nyilvánosság elé, nem lehet.  Az önkormányzatokat sem kérdezik meg az Országgyűlés által 

alkotott törvényekről.  Jegyzőnő által említett negatív környezeti hatásokra hivatkozik, amikor 

elmondja, hogy ki kérdezett meg bárkit is arról, hogy az M86-os autóutat a Táplánszentke-

reszt-Bogát közötti szűk keresztmetszetben viszik el, az ott épülő házaktól 60 m-re. Kiemelt 

nemzetgazdasági beruházás. A végleges nyomvonalról szóló döntés megszületésekor szavaza-

ti jogunk sem volt. Az információkat át kell adni, de képviselőtestületi tagként bizonyos dön-

téseket fel kell vállalni. Aki ezt nem tudja elfogadni, nincs jó helyen. 

 

Molnár István megjegyzi, hogy őt senki nem kereste, a tegnapi anyagból értesült a tiltakozás- 

  ról. Sokat jár a faluban, lenyűgöző látványt nyújt a Gyöngyös part, a vasúti  

  töltés, árokpartok, kivágott diófa kirakva az  útszélére, lomb, fű, csarit  

  ugyanúgy. Fenyőfákat februárig elvitték, de valaki májusban szedte le és  

 dobta az árokpartra. Ezek a helyek nem lerakóhelyek. Szombathelyre ingye-  

 nesen be lehet vinni, ha nincs kocsija, beszállíthatnák. Ide el lehetne vinni a  

  zöldhulladékot, bár nem biztos, hogy mindenki odaviszi. Civilizáció nem  

  azt jelenti, hogy mindent lehet csinálni. Ami eddig ment, nem mehet tovább.  

  Amennyiben kikötnék, hogy szélcsendes időbe történjen, nem lehetne por. 

  Nagyon sok tevékenység zajjal jár, el kell fogadni. Bíró Gábor ott volt a 

  márciusi szemétszedésen, látták, hogy 1-2 kamionnyi hulladék van beletolva 



 

 

  a vépi patakba. Át kell gondolni mi a jó, rend vagy Balkán. Felfogja az ilyen 

  ember mit árt a környezetének? A közösséget védeni, segíteni kell. Meg kell 

  csinálni a begyűjtőt. 

 

Perl János igazat ad, az önkormányzatnak nem lehet feladata  a gondolkodás mód átalakítása, 

a gondolkodást nem lehet átprogramozni. Lehetőséget teremteni a feladatunk. Egyéb hulladé-

kok elszállítására, akár a zöld hulladék elszállítására is több alternatív megoldást kívánunk. 

SZOMHULL-tól bérelhető kuka, személyes beszállítás vagy harmadik a zöldhulladék lerakó. 

 

Tőke Monika megítélése szerint a lakossági fórum értelmesebb megoldás, mint az elindult  

  mocskolódás. Bíró Gáborral folytatott beszélgetése során azt szűrte le, hogy  

  a hellyel van gondja, de most úgy érzi, hogy a létesítés ellen van. Ha látnák  

  a videót, tudnának véleményt alkotni. Egyébként is, télen nincs is mit darál- 

  ni. 

 

Családi Anita emlékeztet arra, hogy a Fő úton, a Bit-Ép Kft. telephelyén ugyanez a tevékeny-

ség volt, darálták, tárolták, elszállították. Panasz nem volt. Onnan is kamionnal szállították be 

a Távhőhöz. 

 

Perl Jánosnak semmi kifogása a lakossági fórum ellen, de előbb kézzel fogható információkat 

lehetne szerezni. Megjegyzi, hogy a következő héten arra lesz dolga, megnézi  cserszegtomaji 

telepet. 

 

Egy fő érkezik a lakosság részéről.  

 

Molnár Istvánnak a lakossági fórum ellen semmi kifogása, de felidézi, hogy a közmeghallga- 

  tásokon 2002 környékén még 100 fő volt jelen, tavaly talán 15-20 fő. Érde-

  kes, hogy a közmeghallgatáson minden rendben van, utána az utcán min- 

  denki mondja a magáét. Szükségesnek tartaná, ha minél többen eljönnének,  

  40-50 fő elmondaná a véleményét. Fel lehet ajánlani, hogy társadalmi mun- 

  kában végig lehet szedni az útszéleket. Legutóbb 6 fekete zsákot látott az 

  egyik árokba bedobva, mondják el nyíltan, mit tesznek az emberek a telepü- 

  lésért. Lehetőség lenne eldarálva elvinni, nem kell feltölteni az árkokat. Jöj-

  jön el, vegye ki a részét. A fuvar sem olcsó. Javasolja mindenkihez tájékoz- 

  tatót eljuttatni. 

 

Családi Anita megerősíti, hogy a témában minden háztartásba juttatnak el tájékoztatót és 

meghívót. A képviselők akár személyes agitációt is bevethetnek. 

 

Draskovits Norbert megemlíti, felmerült kérdésként, hogy nem csak táplániak, hanem a tilta-

  kozók szerint fél megye idehordaná a zöldhulladékot. Mit ígért erre a vállal-

  kozó? 

 

Perl János megszólítja a lakosság részéről megérkező Bíró Gábort, az egyik tiltakozót, mire 

alapozzák, milyen információkkal rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a fél Vas megye ide-

hordja a zöldhulladékát. Mire alapozza, nem volt, nincs ennek konkrét valóság alapja. Amit 

állítanak alá kell támasztani.  

 

Lakosság részéről: Bíró Gábor visszakérdez, hogy csak a helyiek, majd a kérdésre válaszolva  

  elmondja, hogy becslés alapján írták, idézőjelbe téve. 



 

 

 

Perl János megjegyzi, hogy az embereknek nem így megy tovább, hogy becslés volt, szájról 

szájra terjed,  az ilyen és ehhez hasonló kijelentésekkel megfontoltan kell bánni. Felteszi a 

kérdést, amelyet megfogalmaztak, mire alapozza, hogy az ingatlanok értéke csökken. 

 

Lakosság részéről Bíró Gábor azt feleli, hogy ingatlanost megkérdeztek, ő mondta, ha ilyen  

  lesz, csökken az ingatlanok értéke. 

 

Perl János felveti, hogy milyen információra alapozta az ingatlanos. 

 

Lakosság részéről Bíró Gábor elmondja, hogy az általuk közölt információk alapján mondta,  

  hogy valószínű. 

 

Perl János megjegyzi, hogy minden tisztelete az övé, de ha valaki beleáll ilyen ügybe, nagy 

nyilvánosság előtt információkat állít, azt bizonyítani is kell.  

 

Lakosság részéről: Köbli Rita elmondja, hogy Lakosi Miklós írását a facebookon olvasta.  

  Mástól szerzett tudomást a tervezett beruházásról. A kifogások egy részével  

 egyetért. Hétfői felvetést nem ismeri senki, az ő tudomásukra nem hozta,  ő 

 /Lakosi Miklós/ mit szeretne. Miért nem csinált illetve csinálhatna ilyent. 

 Javasolja összehívni a lakossági fórumot.  

 

Perl János szavaival: más  nem csinálhat, ő csinálhat. ha más darál nem, ő darál igen.  

 

Lakosság részéről Köbli Rita megkérdezte, mi folyna itt, 4-5 kamion, de hetente, naponta, 

   milyen időközönként. A cégvezető elmondta Lakosi Úrnak, mi folyna itt, 4- 

   5 kamion. Azt már nem tette mellé, hogy naponta, hetente, vagy havonta.  

 

Perl János megnyugtatja, hogy a céghez érkező, onnan távozó kamionok az utcájukban nem 

mehetnek. 

 

Lakosság részéről: Köbli Rita elmondja, szomorúan érintené, ha napi 4-5 kamion járna az  

  utcájukban. de a polgármestertől erre választ kapott. A megnövekedett for- 

  galomra a kavicsozott út nem alkalmas. Az egész falu behordhatná a zöld

  hulladékot, ők az utcán keresztül járnának, mindenki nem használja a vasúti 

  töltést. Kéthavonta másfél napot dolgozik a daráló, de hogy  dolgozni tud-

  jon, oda kell hordani az alapanyagot. Nem mindenki fog a 87 bejönni. 

 

Per János elmondja, hogy utánfutóval, kisteherautóval viszik a hulladékot, ha nincs saját esz-

közük, fogadnak helyi fuvarost.  A falun belül mennek, helyi lakos a helyi önkormányzat útját 

használja, felesleges szabályozni. A más településről érkezők részére a vasúti töltés van kije-

lölve, a vállalkozó feladata, hogy olyan állapotba tartsa, hogy teherautóval közlekedni lehes-

sen rajta.  

 

Lakosság részéről: Köbli Rita elmondja, másik észrevétele a Bíró úr által feltett anyagban  a  

  paragrafus sorozat a hulladék felhasználásról, szállításról tárolásáról, abban 

  az volt, hogy  500 m  távolságnak meg kell lenni. A telek ismeretében ez 

  nincs meg.  

 



 

 

Perl János válaszában elmondja, hogy ennek a telephelynek engedélyét nem az önkormányzat, 

hanem szakhatóság hatóság adja ki. ha nem tudja megszerezni, hamvába holt, ha megszerzi és 

valaki úgy gondolja, hogy jogsértő, ez ellen az érintettek fellebbezhetnek. törvényes jogorvos-

lat.  

 

Lakosság részéről: Köbli Rita felveti,  ha konkrétan tudni, hogy nem létesülhet, mert jogsza- 

                               bályba ütközik, akkor az önkormányzat miért akarja kiadni, a vállalkozó  

      miért akar ebbe az irányba menni. 

 

Perl János szerint  olyan szakmai tapasztalatunk nincs, hogy megítéljük, hogy erre a tevé-

kenységre megszerezhető-e az engedély. Aki 10 éve ezzel foglalkozik, sokkal több tudással, 

tapaztalattal rendelkezik. Ha sz engedélyeket megszerezheti, a vállalkozás szabadsága megil-

leti. 

 

Lakosság részéről: Kölbi Rita az 500 m nincs meg, mindenki látja. 

 

Perl János szerint, ha ebben Rita biztos, hogy ennek nem tud megfelelni, akkor nincs miről 

beszélni.  

 

Lakosság részéről: Köbli Rita visszatér az említett hétfői beszélgetésre, számára elég megle- 

pő, hogy Lakosi Miklós azzal ágál, hogyha ő létesítené, hogyan tudna olyan 

 feltételeket biztosítani, hogy a környékbeliek ne károsodjanak. Információ

 áramlás is káosz. Ennek ismeretében megváltozna a véleménye. 

 

Családi Anita közbeveti, hogy másnap kérte, hogy a hatszemközt  felolvasott információkat  

írásban nyújtsa be. Eddig nem érkezett meg. Az április 21-i határozat alapján polgármester 

megállapodást kötött az önkormányzat nevében és felhatalmazásával, abban az előírások rög-

zítve lettek.  

 

Lakosság részéről: Bíró Gábor arról érdeklődik, hogy a megkötött szerződés megtekinthető-e. 

 

Családi Anita válaszol, hogy semmi akadálya. A holnapi napon részére email-ben továbbítja. 

Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy a megállapodást felmondja, s a vállalkozó úgy 

gondolja, hogy ebből neki kára származik, akkor az önkormányzatnak ezért helyt kell állnia. 

 

Lakosság részéről:  Varga Lajosné elmondja, hogy érinti az üzem, azért jöttek el hogy meg- 

                        hallgassák. Végig hallgatta Polgármester Urat, hiszen erre voltak kíváncsiak. 

                        Északi részen van a terület, a  Dózsa keresztbe, ha északi szél fúj, nagy szél 

                        szokott lenni, be fogja teríteni őket a forgács. A zajról nem is beszélve, ha 

                        szél van, olyan, mintha az ablak alatt darálják. Kénytelen meghallgatni,  

  hogyan működik, mert ha zajfüggöny lesz, az más. 

 

Lakosság részéről: Bíró Gábor azt kérdezi, hogy  megnézte-e valaki a vállalkozó technológiá- 

                       ját, van-e tapasztalat? 



 

 

Perl János elmondja, hogy helyszíni tapasztalata nincs, a cserszegtomaji polgármesterrel 

egyeztetett a működés tapasztalatairól. Jövetele előtt beszélgettek egy személyes látogatás 

szervezéséről, lakossági fórum összehívásáról. Elsőként a személyes tapasztalatszerzést tá-

mogatná, ahol egy 10 éve működő telep technológiáját, helyzetét ismerhetnék meg.  

 

Lakosság részéről: Góczán Lászlóné  is támogatja a lakossági főrumot. Eljöhetne a vállalko- 

  zó, bemutathatná tevékenységét, technológiáját, bemutatkozna a projekt.  

Ahogy mondja, hogy olyan jó, akkor megismernék és áldásukat adnák rá. 

 

Lakosság részéről: Jantos Gábor megemlíti, hogy aki az iskola mellett lakik annak az hangos, 

   aki a kocsma mellet lakik, annak az hangos. Érti a felvetést, a hang. Igen, ez 

   a gép hangos, de ha ő saját otthonában stylfűrésszel nekiáll fát fűrészelni, az 

   is hangos. A következő héten a szomszédja fűrészel, az is hangos. Ez egy 

   folyamat, el kell viselni. Kell a telep. 

 

Lakosság részéről: Varga Lajosné úgy reagál, hogy igen kell, de kijjebb. 

 

Hőbér Józsefné kéri, hogy értsék meg, nem lehetne, mert az önkormányzatnak nincs kijjebb  

   területe. Több tízmillióért pedig nem lehet területet venni. A szemétszállí-

   tásra, lomtalanításra mennyi pénzt fizetünk. Épp tárgyalni fog a képviselő

   testület a vépi útra kamerarendszer szereltetésről. 

 

Lakosság részéről: Bíró Gábor szerint szemétszállítást ez a telep nem oldja meg. Ez a zöldhul-

   ladékról szól, nem a szemétről. 

 

Perl János véleménye szerint lehetőségeket kell teremteni ahhoz, hogy a lakosság idővel évek, 

évtizedek alatt kicsit másképpen gondolkodik arról a szemétről, melyet maga állít elő. Minden 

ember részére kihívás, feladat, az önkormányzat és a község részéről áldozatokat kell vállalni, 

épp a vépi úti kamerarendszer tárgyában. Közterületfelügyeleten volt Szombathelyen a kame-

rarendszer kiépítése tárgyában. Ott elmondták, hogy a Park erdőnél volt egy notórius hely, 

ahova kamerát helyeztek el. A kihelyezés után még 106 feljelentést tettek,  utána szokták meg 

az emberek,  hogy nem kellene letenni. 

 

Lakosság részéről: Jantos Gábor elmondja, hogy amennyiben akkora mennyiséget darálnak,  

   amelyhez nagy gép kell, azokra a gépekre már rá van kötve a slag, önmagát  

   locsolja darálás közben nem keletkezik por, vagy nagy por. Az a legjobb, ha  

   egyenesen kamionra darálják és elviszik. 

 

Kisebb hangzavar a lakossági jelenlévők között, nem érthető. 

 

Családi Anita elmondja, hogy van víz a közelben, az infrastruktúra kiépítése a vállalkozó fel-

adata lesz. 

 

Tőke Monika felidézi, hogy a polgármester említette, a telep be lesz kamerázva. Ennek örül,  



 

 

   mert az a kamera tovább is ellát és az esetleges szemetelőket is felveszi, aki  

   szemetet vinne oda amit nem vesznek át, de távolabb megszabadul tőle.  

   Lenne az önkormányzat kezében felvétel. Neki ez szimpatikus. 

 

Lakosság részéről: Jantos Gábor szerint meg kell szervezni a  kirándulást,  pozitív meglátások  

   alakulnak ki, szebben fogalmazva a  „hőbölgő” emberek hadd menjenek el, 

   hadd lássák, hátha pozitív irányba fordul a gondolkodásuk, utána lehetne 

   lakossági fórum. 

 

Más valaki a lakossági fórumot preferálja, hátha ott választ kapnak a kérdésekre az emberek. 

 

Lakosság részéről: Bíró Gábor arra kérdez rá, hogy milyen legális megoldás van a zöldhulla- 

   dék kezelésére. 

 

Perl János polgármester elmondja, hogy a SZOMHULL-lal kötött szerződés keretében havon-

ta 1x elviszik kukába rakva, 50 cm-esre feldarabolva, beszállíthatják a szombathelyi hulla-

dékudvarba 2 hetente szerdánként 300 kg mennyiségig. Utána fizetni kell, vagy láncos konté-

nert bérelnek. 

 

Lakosság részéről Bíró Gábor megjegyzi, hogy a vállalkozó honlapján 20 Ft/kg alatt nincs ár.  

   Legális megoldás van, a közmeghallgatáson elhangzott, hogy ne csak két

   hetente szerdán lehessen vinni. Történt-e ebben előrelépés. 

 

Perl János elmondja, hogy lobbizni lehet, de megváltoztatni a SZOVA és a SZOMHULL sza-

bályozását nehéz és akkor lehet, ha a megyei jogú város is partner ebben. Több év alatt sike-

rült azt is elérni, hogy bevihessék a lakók. Ingyenes, legális, sikeres, hogy van. Tanakajdon 

nincs, ők a szombathelyi börtön melletti hulladékudvarra vagy Rábahidvégre vihetik. 

 

Lakosság részéről Bíró Gábor a beruházás előnyeire kérdez rá. Fizetős hely lesz. 

 

Perl János elmondja, hogy további lehetőség adódik a lakosság részére, ha a fent említett két 

megoldás nem jó. 500 eFt éves bérleti díj és helyi iparűzési adóbevétel várható. Lehet, hogy 

ez a kérdezőnek nem tétel, egy ilyen költségvetéssel gazdálkodó önkormányzatnál a Polgár-

mesteri Hivatal nem 100 ezer, hanem alkalmanként még 10 ezer forintért is harcol. Amikor 

egy játszótéri homokozó 460 ezer forint, akkor ezt a bevételt is meg kell becsülni. Nem csak a 

bevételért, hanem egy alternatíva. Ezen az alapon meg lehetne szüntetni a szelektív hulladék-

szigetet vagy a lomtalanítást is. Hátrányait is említi, a közlekedést, a zajt, a port. Korábban 

már elmondta, de megismétli. Ha a darálás idején a porral, zajjal, vagy a közlekedéssel gond 

van a területileg illetékes szakhatósághoz bejelentést kell tenni, és környezetvédelmi mérése-

ket végeznek. A por kapcsán megemlíti a közeli kavicsbánya útjain keletkező port, amikor a 

kamionok jönnek ki, vagy  a 87-es főút mellett keletkező port.  

A jegyzőnő korábban már beszélt arról, hogy a település majdnem minden részén lehet szem-

besülni akár zajhatással, egyéb zavaró tényezővel, amely az ott lakókat zavarja. Igen, zavarja. 



 

 

Az előbb említették a motorfűrész keltette zajt. Ma délután odahaza hallotta a szomszédos 

ingatlanokon a fűkasza zaját. ezzel áprilistól októberig együtt kell élni. Focimeccs, kocsmazaj, 

Dolce Vita, Bit-Ép, mind zavarja az ottlakókat. Zonker mezőgazdasági tevékenysége, trakto-

rok zaja, kamion műtrágyát hoz, igen zavarja, 87-es út közlekedése, zavarja, s lehetne folytat-

ni. 

 

Lakosság részéről: Koósz András szerint sok mindenről szó volt, arról is, hogy az engedélyt a  

   szakhatóság akkor adja meg, ha megfelel mindennek. Szakhatóság bejelen-

   tés alapján kijöhet, ellenőrizhet. Itt megint a  mendemondák, rossz hírek 

   terjednek, de nem az, hogy  a szakhatóság lesz az, aki megállapítja, hogy 

   működőképes-e. Ha mégsem úgy működik, lakók kihívják, szakhatóságok  

   eldöntik,  hogy szabálytalanul működik vagy sem.  Zavarja őt is, hogy a 

   fűvel, ággal tele borogatják a vasúti töltés árkait, tolják ki talicskával. A 

   vasúti töltésen, a karámjai mellet kipucolták a területet. Azóta is hordják  

   oda. Legyen ilyen telep, talán sok ember rájön, aki kiborogatja, hogy oda be 

   tudja vinni és nem csúfítja el a falut. 

 

Draskovits Norbert kérdése, hogy a vállalkozó fogja azt felügyelni, hogy a beszállítás a 87  

   útról történjen. Mi van akkor, ha máshonnan hozzák, nem Táplánból. Mi 

   van akkor, ha valójában nagy lesz a forgalom a nem helyi beszállítók miatt. 

 

Perl János elmondja, hogy a megállapodás rögzíti, hogy a teherautóknak ott kell közlekedni. 

Valaki személyautóval, utánfutóval, kisteherautóval jön, az önkormányzati utakról kitiltani 

nem lehet.  

 

Draskovits Norbert azzal a gondolattal él, hogy ha tényleg jól megy a telep, jönnek mondjuk  

   Vépről, akkor megnő a forgalom.  

 

Lakosság részéről: Jantos Gábor azt mondja, a  vidéki ne jöjjön be a faluba, egyszerűbb lesz  

   nem bejönni, ne kelljen végig menni a falun, mint egy kígyó. Ez logika. 

 

Lakosság részéről: Spaits András elmondja, hogy nagyon sok mindenről volt szó, az érdekel- 

   né, mivel lehetne a falusiakat ösztönözni, hogy bevigyék. Akár díjmentes 

   is lesz,  úgy gondolja, lesz aki nem viszi be. Időpontokat kellene megh-a 

   tározni, amikor a falu ingyenesen bevihetné. ezzel lehetne a faluért tenni. 

 

Perl János köszöni a felvetést, az előző testületi ülésen beszéltek arról, hogyha beindul a vál-

lalkozás, eseti jelleggel, korlátozott mennyiségben megállapodnak az ingyenes átvételről. 

 

Lakosság részéről Jantos Gábor felveti, hogy 20 Ft-ért ő sem viszi be. Van-e árlista. 

 

Lakosság részéről Bíró Gábor megjegyzi, hogy a cég honlapján van lista.  

 

Lakosság részéről Koósz András elmondja, hogy a  cég -  aki benne van az építőiparban tudja,  



 

 

   mibe kerül a beruházás - érdeke, hogy legyen beszállítás, hiszen sok pénzt 

   fektet bele, 20 Ft-ért nem hozzák, lejjebb kell vinnie az árakat. 

 

Lakosság részéről Jantos Gábor felveti, hogy szeretne kivágni 5 hatalmas fenyőfát, alig várja,  

   hogy bevihesse, de 20 Ft-ért nem viszi be. Ezt tonnában lehet mérni, nem 

   kilóban. 

 

Perl János elmondja, hogy ez a vállalkozás hatásköre, üzletpolitikája. Megoldást kell találni a 

helyi lakossági beszállítás kedvezményére. 

 

Lakosság részéről Jantos Gábor kifejti, hogy nem éget el semmit, hetekig, hónapokig tart,  

   mire megszabadul az ágaktól, zöld hulladékról, a fűről nem is beszélve. 

 

Családi Anita megnézte a cég honlapján az árlistát és felolvassa: lakosság részére kis utánfutó 

1 tonnáig, 5000 ezer forint, tehát kilónként 5 forint. 

 

Draskovits Norbert emlékeztet arra, hogy a vállalkozó maga ajánlotta fel, hogy egy ideig in- 

   gyenes lesz a  helyi lakosság részére. 

 

Perl János megerősíti ezt. 

 

Lakosság részéről Jantos Gábor felveti, hogy 500 eFt sok pénz, mi lenne, ha az önkormányzat  

   ezt elengedné és  helyi lakosság oda viheti ingyen. 

 

Többen megjegyzik, hogy nem fogják bevinni, továbbra is szétborogatják. 

 

Családi Anita felidézi, hogy a tavalyi évben több, mint 2 millió forintot fizettek az illegális 

hulladék elszállítására. A bérleti díjból lehetne egy alap, amelyet az illegális hulladékleraká-

sok elszállítására fordítanának. Lesz a szemétszedésre többletforrás. 

 

Perl János úgy véli, ha megengedik, lévén, hogy több mint két órája foglalkoznak a témával, 

amennyiben nincs további kérdés, amire választ kellene keresni, úgy tudja a mai beszélgetés-

nek, együtt gondolkodásnak a lényegét összefoglalni, hogy szervezünk egy személyes látoga-

tást, szervezünk egy közmeghallgatást, közben várjuk, hogy egyáltalán ez a vállalkozó meg 

tudja- e szerezni.  

 

Bármikor bárkinek kérdése van amit a vállalkozótól vagy az önkormányzattól megtudni sze-

retne, kéri hogy használja azokat az utakat, amit eddig bejárattunk. Személyes megkeresés, 

email, levél, telefon. Facebookra nem regisztrál, ott nem partner.  

 

Tisztelettel megköszönik a meghallgatást a jelenlévők, majd távoznak az ülésről. 

 

Spaits András egy más témában szeretne kérdést feltenni, melyre választ szeretne. 

 



 

 

A polgármester kéri, tegye fel. 

 

Lakosság részéről Spaits András arról érdeklődik, hogy az önkormányzat hogyan áll az óvoda  

   és az iskola fejlesztéséhez, a gyermeklétszám nő, hogyan érinti ez a már 

   ellátásban részesülő gyermekeket, illetve felvétel esetén előnyben részesül-

   nek-e a táplánszentkereszti gyermekek. 

 

Polgármester válaszolva tájékoztatja, hogy jelen pillanatban a bölcsőde fejlesztése elindult, 

tervek készülnek, a testület döntött a kocsma és a bölcsőde közötti ingatlan megvásárlásáról, 

mert fizikailag más lehetőség nem volt a bölcsőde bővítésére. Az idei év utolsó harmadában 

lehet beadni a pályázatot, minden erővel azon vagyunk, hogy a pályázati kiírásnak megfelel-

jünk, a bölcsőde is prioritásként kezeli a férőhelyek bővítését, bízunk benne, hogy sikeres 

lesz. Óvodai beiratkozás lezárult, túljelentkezés volt. Vezető óvónő tisztában van azzal, hogy 

a helybéli gyermekek elhelyezése az elsődleges.  

 

Lakosság részéről Spaits András nem ilyen tájékoztatást kapott,  nem jelentkezési sorrendben  

   veszik fel, hanem majd eldöntik, hogy felveszik-e vagy sem. Három éves 

   korától szeretnék felvetetni, jövő márciustól szeretnék járatni gyermeküket. 

   Nem veszik fel, mert nem kötelesek törvényi változásra hivatkozva, csak  

   jövő szeptembertől. Megérti a törvénymódosítást, a túljelentkezést, de mit 

   fog csinálni a felesége a kieső fél évben. 

 

Polgármester tájékoztatja, hogy beszélt a vezetővel, aki  említette a túljelentkezést, egyeztet-

tek. Amennyiben az óvoda vezetése kéri, a képviselőtestület a maximális  létszámtól 20 %-kal 

eltérhet. Mennyi legyen, ez még nem eldöntött, hivatkozva az alapterületekre, zsúfoltságra, 

nem lenne szerencsés maximális létszámtól  eltérni. Egyenlőre még nem lefutott ez a téma. 

 

Lakosság részéről Spaits András megemlíti, hogy sok család  költözött be, de pár év után  

   eljutnak odáig, hogy kevés lesz a hely. 

 

Perl János álláspontja szerint  sok munkát, energiát, pénzt kell befektetni, hogy  amikor eljön 

az idő, az óvoda kapacitása bővíthető legyen. . Amíg pályázati lehetőséggel tudunk operálni, a 

szakmai létszámot viszont nem tudjuk befolyásolni. Hír értéke volt, hogy Miskolc város 3 

óvodai csoportot nem tud elindítani, mert nincs óvónő. Nagy a konkurencia. Sokkal nagyobb 

kihívás az emberi erőforrás megteremtése,  mint az infrastruktúra -beton, tégla -  beszerzése. 

Ez feladat, ezzel kell foglalkozni.  

 

Lakosság részéről Spaits András megköszöni a tájékoztatást és távozik az ülésről. 

 

Lakosság részéről Biró Gábor búcsúzóul elmondja, hogy várja a szerződést és az április 21-i  

   jegyzőkönyvet. 

 

A jegyző ígéretet tesz arra, hogy másnap szkennelve email-on megkapja. 

 



 

 

Lakosság részéről Bíró Gábor megköszöni és távozik az ülésről. 

 

Családi Anita jegyző kéri, hogy alakítsák ki álláspontjukat a lakossági fórum és a helyszíni 

szemle lebonyolításáról. 

 

Perl János megnézi a telepet, képet, videót készít, ismerteti tapasztalatait és a továbbiakat utá-

na beszélik meg. 

 

Perl János a tisztesség kedvéért fel szeretné tenni a kérdést szavazásra, hogy a vendégek ész-

revételei és a kapott további információk alapján a képviselőtestület az előző, 

11/2022./IV.21./ számú határozatán, amely a zöldhulladék lerakó létesítése céljára terület bér-

beadásáról szólt, kíván-e változtatni. Ha valaki változtatni akar, kéri szavazzon. 

 

Molnár István véleménye szerint várják meg a helyszíni tapasztalatokat, a szakhatóságok vé-

leményét, hogy engedélyezik-e. 

 

Perl János azért teszi fel a kérdést, mert  itt voltak a vendégek, elhangzottak vélemények,  ha 

bármely képviselőben megfogalmazódott az a kérdés, hogy vonuljunk vissza, szíve joga. Ha 

valaki úgy gondolja, hogy módosítsuk vagy a szerződést megszüntessék, kéri szavazzanak. 

 

A felvetésre nem szavazott senki. 

 

Perl János azzal folytatja, hogy amit Molnár István javasolt, hogy várják meg a lakossági fó-

rumot, a helyszíni tapasztalatokat, szakhatósági véleményeket. Aki addig a fent említett hatá-

rozatot változatlan formában megerősíti, kéri szavazzon. 

 

A Polgármester szavazást rendel el, a képviselőtestület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartóz-

kodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

15/2022. /V.12./ sz. határozat: 

 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete a   

tulajdonát képező, Táplánszentkereszt belterület 541/13 hrsz-ú, 

„Kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 7732 m2 nagyságú ingat-

lan zöldudvar, azaz ág és zöld-, illetve fahulladék lerakó telephely 

létesítése céljára történő bérbeadás tárgyában hozott 

11/2022./IV.21./ sz. önkormányzati határozatban meghatározott 

döntését, és a felhatalmazás alapján Perl János polgármester által 

2022.április 30-án kötött bérleti szerződést változatlanul fenntartja, 

döntését megerősíti, azon változtatni nem kíván. 

 

Határidő: 2022. április 30.  

Felelős: Családi Anita jegyző 

 

A Polgármester bejelenti, hogy a 17.00 órára meghirdetett ülést napirend szerint megkezdi. 



 

 

I. Napirendi pont: 

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt ülés óta végzett 

munkáról 

 

Előadó: Perl János polgármester 

 

8/2022./IV.21./ sz. határozat: 2022. évi szociális tűzifa pályázathoz önerő biztosításáról dön-

tött a testület, a pályázat benyújtásra került. 

 

9/2022./IV.21./ sz. határozat: Táplánszentkereszt és Környéke Óvodai Intézményfenntartó 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, csatlakozás elfogadása kapcsán hozott ha-

tározat és a társulásban érintett többi önkormányzat elfogadó határozata alapján a társulási 

megállapodás módosítását a Magyar Államkincstár felé jóváhagyás és törzskönyvi bejegyzés 

céljából továbbítottuk. A csatlakozás és a tagintézménnyel történő bővülés adta intézményát-

szervezési feladatok további feladatai a társulási tanács hatáskörébe tartozik /Alapító okirat 

módosítása/, továbbá az intézmény feladatát képezik. 

 

10/2022./IV.21./ sz. határozat:  Településfejlesztési döntés a rendezési terv módosításáról – a 

településtervező részére a határozatot megküldtük, aki a szükséges előkészítő munkákat vég-

zi, a további feladat a tervezőre és a jegyzőre hárul.  

 

11/2022./IV.21./ sz. határozat: A zöldhulladék gyűjtő és feldolgozó bérlőjével és üzemeltető-

jével a jegyző által készített megállapodás aláírásra került. A Bérlő ezzel nekilát az engedé-

lyek beszerzésének. Tisztelettel köszöni a Testület támogatását.  

 

12/2022./IV.21./ sz. határozat: A körzeti megbízotti iroda padlózata felújításának támogatásá-

ról a Rendőrkapitányságot értesítettük. Ajánlatokat kérünk és a munkát elvégeztetjük. Az 

ajánlati árakról tájékoztatást adunk. 

 

13/2022./IV.21./ sz. határozat: A közbeszerzési terv az EKR-be /Elektronikus közbeszerzési 

rendszer/ feltöltésre került. 

 

14/2022./IV.21./ sz. határozat: A  Pannon Térségfejlesztő Egyesület - Eszközbeszerzés támo-

gatása a civil szervezetek fejlesztéséhez - VP6-19.2.1.-69-8.1.9-21 benyújtandó pályázatunk-

hoz a a biztosítandó önerő tárgyában jegyzőkönyvi kivonat elkészült,  a tervezett projekthez 4 

764 250 Ft támogatást kívánunk igénybe venni és 250 750 Ft saját forrást biztosítunk 2022. 

évi költségvetésből. A pályázatban egy fűnyíró, mulcsoló  kistraktort, amelyhez  szártépő, 

pótkocsi, hótoló, seprű tartozékok vannak, 2 fűnyiró kaszát, egy motorfűrészt és egy lombfú-

vót kívánunk beszerezni. A korábbi Leader programban beszerzett fűnyíró traktor tengelytö-

rést szenvedett, javítani nem lehet, a másik traktor több, mint húsz éves. A pályázat megvaló-

sítását a benyújtást követően meg lehet kezdeni, ezért a fűnyíró traktor beszerzéséről intéz-

kedtünk. 

 

A képviselők a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót egyhangúlag 

elfogadják. 



 

 

II. Napirendi pont: 

 

2021. évi költségvetés módosítása 

 

Előadó: Perl János polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az előadó tisztelettel kéri a módo-

sítás jóváhagyását.  A költségvetési beszámolót a tárgyévet követő május 31-ig kell elfogadni. 

Előtte azonban a költségvetés módosítását a legutóbbi módosítás óta bekövetkezett változások 

tekintetében módosítani kell. A költségvetésben  szereplő előirányzatok felhasználásáról, át-

csoportosításáról szükség esetén a képviselőtestület év közben folyamatosan döntött. A módo-

sítás tartalmazza az év közben keletkezett többletbevételeket, azok felhasználását, központosí-

tott előirányzatok nyilvántartásba vételét, azok célja szerinti kiadási előirányzatok közötti 

szerepeltetését. Az önkormányzatnál többletbevételek, pályázatokban elnyert, de még fel nem 

használt támogatásokkal nőtt a bevételi oldal. Polgármesteri Hivatalnál bérmegtakarítás kelet-

kezett, ezt a kiadások oldalán módosítani kell. 

 

A képviselők az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszik, hozzászólás nem hangzott el.  

 

A polgármester szavazást rendel el, kéri a tisztelt képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben 

foglaltakat fogadja el. 

 

A képviselők 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 1. sz. mellékle-

tét képező 4/2022./V.16./ önkormányzati rendeletet alkotja Az Önkormányzat 2021. évi költ-

ségvetéséről szóló 2/2021.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

 

III. Napirendi pont: 

 

Térítési díjakat szabályozó rendelet  

 

Előadó: Perl János polgármester 

 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A módosítás szükségességét rövi-

den kiegészíti. Megemlíti, hogy évek óta nem emeltek, a covid alatt pedig nem emelhettek 

díjat az önkormányzatok. Az élelmezésvezető kimutatása alapján az elmúlt időszak jelentős 

áremelkedései /pl: étolaj 210 %, pékárú 39 %, húsfélék 62%, tejtermékek 28 %, szárazárú 

49%, mirelitek 24 %, tojás 28 %, munkabérek/ szükségessé teszik a nyersanyagnorma, és a 

rezsiköltség emelését.  

A Polgármester elmondja, hogy a térítési díjak módosítására irányuló igény már 2021. őszén 

felmerült, azonban a veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt erre nem kerülhetett sor. A jelen-

legi veszélyhelyzet 2022. május 31. napjáig tart. A rendelet-tervezet elfogadása és a rendelet 



 

 

kihirdetését követő 30 napot követően a térítési díjak újra szabályozása hatályban léphet, 

2022. július 1-től érvénybe léphetnek. Természetesen csak abban az esetben, ha a veszély-

helyzet alatt alkalmazott díjemelési tilalom hatályát veszíti. 

Jelen tervezet csak a szociális étkeztetés térítési díjait, nyersanyagnormáit és rezsiköltségét 

rendezi. A gyermekétkeztetés tekintetében majd 2022. szeptember 1-től javasoljuk az emelést.  

A javasolt 750 Ft-os térítési díj, az adható, nyújtható kedvezmények mellett megítélése szerint 

elfogadható. 

Tisztelettel kéri fentiekkel kapcsolatosan kérdéseket, véleményeket. 

Molnár István szombathelyi óvodai, szociális étkezési térítési díjának mértékéről érdeklődik. 

Családi Anita válaszában elmondja, hogy ezirányú ismeretei nincsenek, a szociális étkeztetés 

térítési díja biztosan magasabb, de különböző kedvezmények, mentességek adhatók. A Táp-

lánszentkereszti Mikrotérségi Társulás területén szolgáltatók 1000-1100 Ft-os áron biztosítják 

az étkeztetést. Természetesen Táplánszentkereszten sem fedezi a megállapított térítési díj a 

kiadásokat, de a szociális étkeztetéshez nyújtott központi támogatás csökkenti a térítési díj 

mértékét. Ez az előterjesztés mellékletét képező önköltségszámításból kitűnik.  

Molnár István kérdésére elmondja, hogy a helyi szociális étkezők létszáma 60 fő körül mo-

zog. 

További kérdés nem hangzott el, a Polgármester szavazást rendel el. A képviselők 7 szavazat-

tal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező 5/2022./V.31./ 

önkormányzati rendeletet alkotja a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért 

fizetendő térítési díjakról szóló 2/2014.(III.28.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

 

IV. Napirendi pont: 

 

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rende-

let módosítása 

Előadó: Perl János polgármester  

  



 

 

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Emlékeztet arra, hogy 2002-ben, 

amikor ezt a rendszert az akkori képviselőtestület bevezette, az önkormányzat hatáskörében 

sokkal több szociális jellegű feladatköre volt: közgyógyellátási igazolvány, ápolási díj, lakha-

tási támogatás, stb.  Mára a települési támogatás maradt a temetési segély és a rendkívüli se-

gély.   A javaslat az ügyintézés meggyorsítását, a rászorultság esetén minél gyorsabb hatéko-

nyabb segítségnyújtás megvalósítását célozza. A hatáskör Polgármesterre történő átruházását 

javasolja, természetesen azzal, hogy ezekről a döntésekről a képviselőtestületnek beszámol. 

Amennyiben a képviselők azt gondolják, hogy továbbra is jobb egy kollektív döntés, marad a 

szabályozás. Tisztelettel kéri Tőke Monikának, a Jóléti Bizottság elnökének véleményét. 

 

Tőke Monika elmondja, hogy gyorsan megpróbál reagálni az ülés összehívásakor, akár a  

                                gyakrabban történő ülésezéssel vagy a hatáskör átruházással is egyet tud  

                              érteni. A veszélyhelyzet ideje alatt is a bizottság hatáskörében eljárva dön-       

                              tött, mely döntései helytállóak voltak. Nem egyszerű a külsős tagok miatt. 

 

Draskovits Norbert hasonló véleményen van, mint a bizottság tagja. 

 

Hőbér Józsefné megemlíti, hogy a döntés előtt konzultálni mindenképpen tud a polgármester  

                              Tőke Monikával. 

 

Tőke Monika megerősíti, hogy akkor van probléma a következő bizottsági ülés összehívásá-                  

                              val, ha tényleg komoly rászorultsági eset áll fenn. 

 

Molnár István is támogatja a hatáskör átruházását a polgármesterre, mert sok esetben nagyon  

                             nehéz és méltánytalan két hónapot várjon a segítségre. Főleg a temetési se- 

                             gélynél, sokkal egyszerűbb. A temettető hozza a számlát és napokon belül 

el lehet bírálni. Polgármesteri hatáskörben el lehet látni ezt a feladatot. 

 

Családi Anita hozzáteszi, hogy ezzel a munkafolyamat is gyorsítható, az adminisztráció csök-

kenthető. Nem kell meghívó, előterjesztés, jegyzőkönyv, hanem a Polgármesteri határozat 

kiváltja ezeket. A bizottság a kulturális vonatkozású feladatait mindenképpen el tudja látni.  

 

A polgármester javasolja, hogy a napirend tárgyát képező rendeletet az előterjesztéssel meg-

egyező tartalommal módosítsa a képviselőtestület. 

 

A képviselők 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 3. sz. mellékle-

tét képező 6/2022./V.16./ önkormányzati rendeletet alkotja A szociális ellátások helyi szabá-

lyozásáról szóló 9/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Napirendi pont: 

 

Szervezeti és működési szabályzatáról szóló  10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról   

 

Előadó: Perl János polgármester  

Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, az előző napirendi pontban szerep-

lő rendeletmódosítás vonja maga után az SZMSZ átruházott hatáskörökre vonatkozó mellék-

letének módosítását. 

Mivel az előző napirend támogatásban részesült, kéri, hogy ezt a rendelet-módosítást is támo-

gassa a testület.  

A polgármester javasolja, hogy a rendeletet az előterjesztéssel megegyező tartalommal módo-

sítsa a képviselőtestület. 

 

A képviselők 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv 4. sz. mellékle-

tét képező 7/2022./V.16./ önkormányzati rendeletet alkotja Szervezeti és működési szabályza-

táról szóló 10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete módosításáról. 

 

 

 

VI. Napirendi pont: 

 

E g y e b e k 

  

Előadó: Perl János polgármester 

 

a.) Feladat-ellátási megállapodás jóváhagyása a felnőtt és gyermek fogászati alapel-

látási, iskolaegészségügy keretében iskolafogáaszati és fogorvosi ügyeleti felada-

tok ellátására 

 

Az írásbeli előterjesztést a képviselők kézhez kapták, az abban foglaltakat szóban kiegészíteni 

nem kívánja, javasolja, hogy a képviselőtestület nyilvánítsa ki abbéli szándékát, hogy  fel-

adatellátáshoz a továbbiakban is csatlakozni kíván. Bizonyára nincs a képviselők között, aki e 

feladatok ellátását önállóan képzeli el. 

 

Molnár István a fizetendő térítési díj felől érdeklődik.  

 

Családi Anita tájékoztatja, hogy évente 386 ezer forintot fizet az önkormányzat a feladatellá-

tásért, lakosonként 150 Ft. A továbbiakra vonatkozó költségszámítást még nem kaptunk, csak 

a szándéknyilatkozatot kérik, feltehetően ennek tükrében tudják a csatlakozni kívánók létszá-

mának ismeretében a várható költségeket számítani és kiajánlani. 



 

 

A támogató megjegyzésekre tekintettel a  Polgármester szavazást rendel el, a képviselőtestület 

7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 

 

16/2022. /V.12./ sz. határozat: 

 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete  

kinyilvánítja azon szándékát, hogy Szombathely Megyei Jogú Vá- 

ros Önkormányzata által biztosított  felnőtt és gyermek fogászati  

alapellátási, iskolaegészségügy keretében iskolafogászati és fog- 

orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó együttműködési  

megállapodásban részt kíván venni. 

  Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására  

 

 Határidő: 2022. május 31. 

 Felelős: Családi Anita jegyző 

 

b.) Kamerarendszer telepítésének lehetősége az illegális hulladéklerakás megelőzésé-

re 

A Polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a márciusi szemétszedési akció során felme-

rült, hogy a különösen kedvelt illegális szemétlerakó helyekre kamerákat kellene felszerelni. 

Felkereste a szombathelyi Közterület-felügyelet vezetőjét, aki szakmai támogatásáról biztosí-

totta. Amennyiben a testület foglalkozik ezzel a témával, megnézi a helyszínt, után tanácsokat 

ad, hova, hogyan, milyen kamerát lenne érdemes felszerelni, akkumulátorosat, napelemeset, 

álcázva vagy látható módon.  Megítélése szerint 1,5-2 millió forintból már el lehetne indulni. 

A felügyeleten láthatta Szombathely kamerarendszerét, a Thököly utca, parkok, sportpálya, 

Fő tér, Derkovits, nagyon komoly technikai háttér biztosít hatalmas rálátást a városra.  

 

Hőbér Józsefné megítélése szerint ez a jövő. 

 

Molnár István az után érdeklődik, mely utakat, hányat kellene bekamerázni. 

 

Perl János válaszában elmondja, anyagi kérdés, hogy külterületi, belterületi utakon, mely he-

lyeken telepítenének kamerákat.  Megvalósítás esetén a jogszabályi háttérrel, GDPR szabá-

lyokkal is foglalkozni kell. 

 

c.) Háziorvosi ellátás, utódlás kérdése 

 

A Polgármester pozitív információval sajnos nem tud szolgálni a témában a képviselőknek.  

Folyamatosan egyeztetünk a rezidensként dolgozó Doktornővel, akinek egyenlőre nincs konk-

rét válasza. Szeretne is itt dolgozni, viszont dönteni még nem tudott. Dr. Teleki György 2022. 

november 30. napjáig látja el az egészségügyi alapellátást, december 1-től kell az utódlásról 

gondoskodnunk. Elmondja, hogy a ma délelőtt tárgyalmást folytatott egy orvosi rendszert 

működtető, orvosokat közvetítő céggel. A cég 10 éve foglalkozik orvosok közvetítésével, 

egészségügyi alapellátási és háziorvosi ügyelet működtetésével is. A megyében Balogunyom, 

Kisunyom, Sorokpolány is együttműködik a céggel az orvosi ellátás megoldása érdekében. 



 

 

Elmondása szerint a legnagyobb és legrészletesebb orvosi adatbázissal rendelkeznek az or-

szágban, alapellátásokba, kórházakba közvetítenek orvosokat. Bízzunk abban, hogy velük, 

vagy más módon, de sikerül az egészségügyi alapellátás folyamatosságát biztosítani. A cég-

vezető nem nagy optimizmusra adott okot, amikor elmondta, hogy Nyugat-Magyarországra 

nehezebb orvost találni, mint keletre. Kelet-Magyarországra nagyon sok multi cég települt, 

amely megfizeti az orvosokat. Megtalálják a számításukat. Azt is elmondta, mennyire sérülé-

keny a rendszer, amennyibe egy környékről egy orvos kiesik, az dominóelv alapján borul a 

környék ellátása. Szombathelyi kistérségben 16 orvosi körzetből 8 hely betöltetlen, a helyette-

sítés, ügyelet agyonnyomja őket. Nincs motiváció háziorvosnak lenni.  

Meg kell hirdetni az orvos állást, bízzunk abban, hogy sikerrel járunk, ha nem, akkor itt is a 

helyettesítéssel kell számolni. 

V Németh Zsolt  országgyűlési Képviselő Úrral is beszélt a problémáról, kérte a segítségét.  

 

Napirend után: 

 

A polgármester tájékoztatás ad arról, hogy a SZOMHULL Kft. megküldte a lomtalanításra 

vonatkozó szórólapot, melyet minden háztartásba eljuttat a hivatal. 

 

Draskovits Norbert a bejelentés módja, lehetőségei felől érdeklődik, melyre Perl  János vála-

szol. 

 

Hőbér Józsefné a bölcsődei felvételi kapcsán jegyzi meg, hogy hallomásból tudja, nem min-- 

denkit tudnak felvenni a bölcsődébe. Hall arról is, hogy munkaviszonyban 

 nem álló anyuka gyermeke is ott van. Nem kellene olyan gyermeket felven-

 ni, ha a dolgozók gyermekei pedig nem férnek bele a létszámkeretbe. 

 

Tőke Monika is csatlakozik az előtte szólóhoz. Munkáltatói igazolás kell a felvételhez, de  

amennyiben a később az anyuka otthagyja a munkahelyet, hogyan tegyék ki 

 a bölcsiből a kicsit. További létszámszükségletet gerjeszt a Brenner sétá-

 nyon folyó 60-70 építkezés. Feltételezhető, hogy a beköltöző családokban is 

 lesznek bölcsődés gyermekek. Még szerencse emellett, hogy menekült nem 

 érkezett a településre. 

 

Családi Anita válaszában elmondja, hogy nem látja, látta a beiratkozó gyermekek névsorát. 

Első körben a felvételi az intézmény feladata. Eddig döntésük ellen nem érkezett ellenvetés. 

Amennyiben jelzik a problémát és szükség lesz rá, a fenntartó felvételi szabályzatot adhatna 

ki. 

 

Molnár István a családsegítő szolgálat kiköltözéséről érdeklődik. 

 

A Polgármester tájékoztatja, hogy az épület adásvétele megtörtént, takarítás folyik, utána köl-

tözhet a szolgálat.  

 

       




