Jegyzőkönyv
Cserkút község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
június 1. napján megtartott falugyűléséről és közmeghallgatásáról
Helye: Cserkút Kerti Sándor Művelődési Ház
Jelen vannak: Hagenthurn József polgármester, Hegedüs Zsolt alpolgármester, Storcz Zita,
Szileczki Mónika képviselők, Dr. Jocskov Annamária jegyző, Pandurics Katalin gazdálkodási
előadó, Varga László jegyzőkönyvvezető, a lakosság részéről 13 fő.
Hagenthurn József polgármester köszönti e megjelenteket, ismerteti a napirendi pontokat,
melyek Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló ismertetése és egyebek.
Hagenthurn József polgármester ismerteti a megjelentekkel Cserkút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hagenthurn József polgármester megkérdezi a megjelenteket, hogy ez elhangzottakkal
kapcsolatban van – e valakinek kérdése?
Kérdések nem lévén Hagenthurn József polgármester javasolja, hogy térjünk át a 2. napirendi
pontra, vagyis az egyebekre.
Tóth-Pál Tiborné: A „Közösségi együttélés szabályairól” szóló rendelettel kapcsolatban
lennének kérdései. Ismétléseket talált a rendeletben. Kérdezi, hogy a rendelet minden
„cserkúti tulajdonosra” vonatkozik – e?
Kérdezi továbbá, hogy az állattartási rendeletben az ebek háztartásonkénti számának
szabályozása, hogy függ össze, vagy mennyire befolyásolja az ebek utcán való kóborlását?
Kérdezi még, hogy az komolyan gondolta – e a képviselő-testület, hogy vasárnap nem lehet
füvet nyírni?
Szileczki Mónika képviselő elmondja, hogy füvet szombaton – és vasárnap is lehet, a
rendeletben szerinte úgy szerepel, hogy lehet vasárnap is füvet nyírni, mivel a képviselőtestületnek nem volt szándéka, hogy ne lehessen vasárnap füvet nyírni.
Vásárhelyi Balázs képviselő szerint el kell olvasni a nevezett rendeletet és megfelelően
értelmezni, mert a rendeletben az nem szerepel, hogy vasárnap nem lehet füvet nyírni, csak az
idő van korlátozva reggel nyolctól este nyolcig.
Hegedüs Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a képviselő-testületben nem volt teljes
egyetértés mind két rendelettel kapcsolatban, voltak érvek és ellenérvek viszont a képviselőtestület többsége úgy gondolta, hogy ezek a rendeletek Cserkút község esetében
alkalmazhatóak.
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Mint minden rendelet ez sincs kőbe vésve, úgy gondolja, hogy, ha érkezik módosító javaslat a
képviselő-testülethez, akkor azt megtárgyalják és alkalom adtán módosíthatja a képviselőtestület a rendeleteket.
Úgy gondolja, hogy a rendeletek nagy része alkalmazható, de ha valaki úgy érzi, hogy a
rendeletek valamely szakasza nem jó, vagy nem alkalmazható az nyújtson be javaslatot.
A kutya ügyek korszakos problémák, egy faluban ez mindig is így volt, szomszédok vesztek
már össze kutyán. Úgy gondolja ahhoz, hogy a jegyző intézkedni tudjon, erre szükség volna
állampolgári bejelentésre, de állampolgári bejelentés nagyon ritkán érkeznek.
Búzás Rudolfné elmondja, hogy tettek írásbeli bejelentést,de nem történt semmi.
Hegedüs Zsolt alpolgármester kérdezi Dr. Jocskov Annamária jegyzőt, hogy érkezett – e ilyen
jellegű megkeresés a közös hivatalhoz?
Dr. Jocskov Annamária jegyző elmondja, hogy, ami a hivatalba átkerül, az érkeztetve és
iktatva van, ezzel az üggyel nem találkozott.
Hagenthurn József polgármester elmondja, hogy Ő ebben intézkedett.
Dr. Jocskov Annamária jegyző kérdezi, hogy akkor az ügy megoldódott?
Hagenthurn József polgármester elmondja, hogy akkor megoldódott.
Hegedüs Zsolt alpolgármester kéri a lakosságot, hogy nem csak kutya ügyben, bár megy
ügyben problémájuk van írják le, mert telefonon felhívhatják a polgármestert, őt, bármely
képviselőt,de erre nem lehet intézkedni.
Szerinte faluhelyen ezt szomszédok között lelehetne rendezni, sajnos van, akivel nem lehet.
A rendeletek kihirdetésével kapcsolatban Dr. Jocskov Annamária jegyző elmondja, hogy a
rendeletek a helyben szokásos módon kihirdetésre kerültek, a község hirdetőtábláján
megtalálhatóak, a honlapon fent vannak.
A hivatalnak van email címe, címe, nem kell a sérelmeket hónapokig tartogatni, meg lehet
írni, arra intézkedünk.
A rendelet „hibáit”, mivel előfordulhat olyan ,hogy szövegszerkesztési hiba van, meg fogjuk
vizsgálni, saját hatáskörbe javítani fogjuk.
Tóth-Pál Tiborné megjelent két új rendelet, de azok a hétvégi tulajdonosok, akik hetente, vagy
kéthetente járnak ki, azok honnan tudják, hogy van ilyen rendelet?
Dr. Jocskov Annamária jegyző elmondja, hogy minden településen van képviselő-testület,
akit érdekel az utána tud járni, hogy milyen döntések születtek a képviselő-testületi üléseken.
Aki itt él és érdekli a község élete az megtalálja a módját hogyan szerezze be az információt,
érdeklődhet a polgármesternél, képviselőknél, a hivatal dolgozóinál.
Mérész Iván elmondja, hogy a hétvégi tulajdonosokat ugyan nem érdekli, hogy mikor lehet
füvet nyírni. Mindenki úgy csinálja az életét, ahogy belefér, maximum a szomszéd fog
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kiabálni. Annyira kell tolerálni egymást, hogy hogyha a szomszéd lefeküdt aludni, akkor
várok egy kicsit.
Hegedüs Zsolt alpolgármester úgy ítéli meg, hogy a tájékoztatás javult, sikerült felállítani a
külterületi tájékoztató táblákat, a táblák egyik felén a terület térképe,a másikfelén
hirdetmények kerülnek kifüggesztésre.
Annyiban egyetért Mérész Ivánnal, hogy akit nem érdekel annak körbe tapétázhatjuk az egész
falut akkor sem figyel rá.
Hegedüs László Batvölgyi út 7. kéri, hogy lehet – e közvilágítási lámpát szerelni az ott lévő
oszlopra.
Hegedüs Zsolt alpolgármester elmondja, hogy jelenleg a külterületi közvilágítás jelenleg
tervezési szakban van, de előtte kellett egy tanulmányt készítetni, mely kitér arra, hogy hova
lehet tenni világítást, mivel csak oda lehet kiépíteni, ahol a közvilágítási szál ki van építve.
Az önkormányzat oszlopok állítását nem tervezi.
A megvalósítás nem csak önerőből tervezi az önkormányzat, hanem pályázati lehetőséget is
igénybe venne, ha lesz erre pályázat.
Papp Ibolya a postaládákkal kapcsolatban szeretne választ kapni.
Hagenthurn József elmondja, hogy a postaládák kihelyezése folyamatban van, de nem a
tervezett helyre, mert az magán út, nem önkormányzati tulajdonú.
Papp Ibolya panaszolja még a szennyvízszippantást is, nem jön fel senki.
Hagenthurn József polgármester ígéretet tesz, hogy a Tettye Forrásház felé intézkedni fog, de
nem ígéri meg, hogy eredményt is elér. amennyiben a Tettye Forrásház Zrt. – vel nem érnek
el eredményt akkor az önkormányzat Daróczi Zsigmonddal is leszerződik, mivel semmilyen
jogszabály nem tiltja, hogy több szennyvízszippantóval is szerződjenek.
Papp Ibolya a szemét szállítással kapcsolatban elmondja, hogy a Biokom Kft. – vel beszéltek,
de az önkormányzatnak kéne szerződést kötni zsákos szemétszállításra és gyűjtőpontot
kialakítani.
Hagenthurn József polgármester elmondja, hogy megindítják a szerződéskötéshez kapcsolódó
eljárást.
Papp Ibolya kérdezi, hogy a volt ÉDÜ bejáratánál lévő buszmegálló állapotát ecseteli, kérdezi
mit lehet tenni?
Hagenthurn József polgármester elmondja, hogy nem Cserkút önkormányzat területén van, ott
nincs hatáskörünk eljárni. Megpróbál a kővágószőlősi polgármesterrel tárgyalni.
Vágó Péterné a II – es Rakodónál lévő buszmegállóval kapcsolatban érdeklődik.
Hegedüs Zsolt alpolgármester elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a TÜKEBUSSZAL, az a
tájékoztatást kapta, hogy a Cserkúti Csárdától kezdődően nem szállítatja le az utasokat pont a
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balesetveszély miatt, ha ezt megteszi azt jogellenesen teszi. Fel kell írni a járatszámát, a jármű
rendszámát az időpontot és jelezni kell a TÜKEBUSZNAK.
Hegedüs Tamás Cserkút 1803 hrsz. – nél az út nagyon kijáródott, a víz kimossa, elmos
mindent. A kerítés és az út vonala a térképen és a valóságban nem egyezik.
Hagenthurn József polgármester válaszában elmondja, hogy a helyszínen megnézi a helyzetet.
Hegedüs Tamás nagyobb szél esetén elmegy az áram, az E.ON – nak már hiába szólnak.
Hagenthurn József polgármester ígéretet tesz, hogy utána néz az E.ON – nál a jelenségnek.
Papp Ibolya visszatér a zsákos szemétszállításra, szerinte nagyon drága lenne, kérdezi, hogy
lehetne – e konténerrel megoldani.
Hagenthur József polgármester elmondja, hogy az nem megoldás, mert nem csak Cserkút
község területéről kerülne oda szemét, ugyanúgy, mint a Ki-MÁ dűlő, vagy a Szikúti dűlő
esetében a Pécsiek is oda hordják a szemetet, így gyakorlatilag hetente kell ürítetni a
konténereket, melynek költsége igen tetemes.
Papp Ibolya felveti, hogy esetleg a Biokomtól lehetne kedvezményesebb áron zsákot
vásárolni.
Hagenthurn József polgármester elmondje, hogy ennek lehetőségéről tárgyal a Biokommal.
Somogyvári Sándor kérdezi, hogy mi annak az oka , hogy a faluban ilyen csúnyán nyírják a
füvet, tavaly volt róla szó, hogy kijavítják a belterületi utakat, továbbá mi van a felmérés
eredményével. Az első kérdéséhez még hozzá tenné, hogy a mosóháznál még idén nem volt
levágva a fű, akkora fű van, hogy nem látszik a mosóház.
Hagenthurn József polgármester kérdezi Somogyvári Sándort, hogy véletlenül, ma járt – e
arra, mert a mai nap lenyírták a füvet.
Somogyvári Sándor kérdezi, hogy a Vörösdombi utat mikor nyírták?
Hagenthurn József polgármester válaszában megkéri Somogyvári Sándort, hogy először
szíveskedjék körülnézni, mert ma lett lenyírva a fű és nagyon bosszantó, hogy olyanokat
kérdez, amit végrehajtottak.
Somogyvári Sándor kérdezi, hogy miért kell ennyire elhanyagolni, miért kell megvárni még
ennyire megnő a fű.
Hagenthurn József elmondja, hogy zöldterületi munkára jelenleg két embere van az
önkormányzatnak.
Somogyvári Sándor kérdezi, hogy nem lehet – e felvenni embereket.
Hagenthur József polgármester elmondja, hogy ez döntés kérdése.
Somogyvári Sándor kérdezi, hogy miért kell ehhez félév, miért nem lehet erről előbb dönteni.
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Hagenthurn József polgármester elmondja, hogy erről akár ma is dönthetne a képviselőtestület.
Somogyvári Sándor kérdezi mi van az útjavításokkal?
Vásárhelyi Balázs képviselő elmondja, hogy kértek árajánlatokat, kiszúrták a vállalkozók év
végi árajánlatokkal az önkormányzat szemét, abban maradtunk, hogy visszatérünk rá. Nem
tértünk rá vissza, nem baleset - és életveszélyes az út. Az önkormányzat várt még pályázatra.
Rossz volt a felmérés, szó van arról, hogy készíttetünk újabb komplett felmérést készíttet az
önkormányzat, mely alapján lehet árajánlatot készíteni.
Az önkormányzat nem is tervezte, hogy akut módon elkészítteti az utat.
Somyogyvári Sándor kéri, hogy a Petőfi utca végén az utat a képviselő-testület csináltassa
meg.
Hegedüs Zsolt alpolgármester kéri, hogy ez mindenképpen kerüljön a jegyzőkönyvbe.
Somogyvári Sándor kérdezi, hogy mi van a felméréssel?
Vásárhelyi Balázs képviselő elmondja, hogy már leadták kb. 80 oldal.
Sigora Irma elmondja, hogy a tervek is elkészültek, de elmondja, hogy a képviselő-testületen
– és a polgármesteren sok mindent számon lehet kérni, de kell egy olyan szervezet, apparátus,
amely szakmailag megalapozza ezeket a dolgokat. Nem biztos, hogy akit megválasztanak az
ért a közgazdasághoz, gazdasághoz. A mi feladatunk az, hogy segítsünk ki miben tud. Inkább
semmihez sem nyúljunk, hogy félmunkát végezzünk, vagy csinálunk valamit, vagy nem.
Amennyiben csinálunk valamit, ahhoz egy választott testület nem biztos hogy jól nyúl hozzá.
A felmérés az nagyon jó, lehet vele dolgozni, lehet vele tervezni, itt kell lépni, hogy közhírré
tétetik, ebben lépni kell. Nem könnyű feladat, fizetni kell szakértőt, gazdasági szakember
ezeket fizetni kell.
Lényeg az, hogy a lakosság legyen tájékoztatva.
Somogyvári Sándor elmondja, hogy Hajda Zsigmond György hagyatékával kapcsolatban
felveti, hogy a fia adogatja el az apja által összegyűjtött néprajzi értékeket. Szerinte a
képviselő-testületnek meg kéne menteni.
Szileczki Mónika képviselő elmondja, hogy éppen ma beszélt Hajda Mátyással, hogy
katalogizálva van – e ami nála van, nincs katalogizálva, megbeszélte vele, hogy Dr. Németh
Ibolyával, hogy az INTERREG pályázatalapján a polgármesteri hivatal istállójában
megvalósuló konyha részére Dr. Németh Ibolya összegyűjti a megfelelő eszközöket.
Sigora Irma elmondja, hogy Hajda Zsigmond György temetésén itt volt Fekete György
elakart indítani egy projektet, el is kezdte de Hajda Mátyás valami úton kihátrált az ügyből.
Vásárhelyi Balázs elmondja, hogy a pályázat az vagy nem, vagy nem nyer, ő azt tanácsolja,
hogy kössön a képviselő-testület szerződést, hogy valamit most meg vesz, és a pályázat
5

esetleges megnyerése után megvásárolja a gyűjteményt, ezzel talán vissza lehetne tartani az
eladástól.
Sigora Irma felveti, hogy vissza kéne térni a 17 óra 30 perces kezdésű esti képviselő-testületi
ülésekre.
Hegedüs Zsolt alpolgármester elmondja, amint az új jegyző hivatalba lép javasolni fogja. A
lakosság véleményét számon kell tartani.
Vásárhelyi Balázs képviselő elmondja, hogy minden kéthetente van fórum, a kutya nem jár
oda, tehát nem olyan nagy az érdeklődés, másrészről elvárjuk azoktól, akiknek 8 órától – 16
óráig tart a munkaideje, hogy ott legyenek este nyolcig. Pont ezért vezettük be a fórumokat.
Tóth-Pál Tiborné válaszolva Vásárhelyi Balázsnak, hogy Ő azért állt át a képviselő-testületi
ülésekre, mert ott a fórumokkal ellentétben van jegyzőkönyv és az alapján számon kérhető a
képviselő-testület.
Vásárhelyi Balázs képviselő elmondja, hogy a köztisztviselők kinevezés, köztisztviselői
törvény - és munkaköri leírás alapján dolgoznak, személy szerint Ő nem kérné, hogy este
legyenek ott a képviselő testületi ülésen, úgy , ahogy a saját munkavállalóit sem kötelezi
munkaidőn kívüli munkára, mivel vagy túlórát kell fizetni, vagy szabadidőbe kell kiadni az
eltöltött időt.
Vásárhelyi Balázs képviselő javasolja a negyedévenkénti lakossági fórumok tartását.
Hegedüs Zsolt alpolgármester javasolja, hogy legyen ott minden képviselő a fórumon.
Hagenthurn József polgármester kérdezi, hogy van – e valakinek még kérdése, felvetése,
hozzáfűzni valója?
Több még kérdése, felvetése, hozzáfűzni való nem lévén Hagenthurn József a falugyűlést és
közmeghallgatást 20 óra 21 perckor bezárta.
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