
Jegyz6ktinyv
Kiizmeghallgatisr6l

K6sziilt: Becsvdlgye Kdzsdgi Onkom6nyzat Kdpvisel6{estiiletdnek a 2016. m6rcius 2-6n
18.00 6rakor a Faluh6zban megtartott kdzmeghallgatris6r6l.

Jelen vannak: a csatoltjelenldti iv szerint

a lakossag dsz6r61 80 f6

Bicsik Richrrd polgdrmester: Sok szeretettel kiiszdntdk mi[den becsvdlevei lakost a
Falugyiildsen.

T6jdkoztatom Oniiket, hogy kdp ds hangfelvdtel k6szi.il a Falugyiildsr6l a jegyz6kdnlv
megkdnnyitese 6rdekdben.

El6szdr kicsit ijsszefoglalnam a v^asz];|s 6ta megtett feladatokal, a felmedilt probl6m6kat,
illewe beszdlndk an6l, hogy mik a kdpvisel6-testitlet tervei.

A kdzvilAgitds korszeriisit6se volt az els6 lehet6sdge a falunak, hogy Led-es kitzvildgitAst
tudjunk felszerelni. Ezzel kapcsolatosan keresett meg benniinket egy ceg. Nagyon
elgondolkodott a kdpvisel6-testiilet azoq hogy ha tudnink emelni a kdzvildgit6s f6nyessdg6t a
falunkban, aktor az rnindenk6ppen fej 16ddst j elentene ds mindenlinek tetszene.

De voltak probl6mdk Zalaegerszeget is a Led-es ktjzvil6gitAssal, ez6rt nem volt teljesen
meggy6z6. Fdltiinl belevagni, nehogy rosszabb legyen a kdzvildgitrist mint volt.. UtAna
jdrtun\ kiils6 tervez6t is bevontunk. Felmdr6s soran meg6llapitottuk, hogy nincs aDnyi
16mp6nk, mint amennyinek kellett lemi. Egyeztetds tartottunk az EHSZER-rel. Id6kijzben
beolvadt az E.On-ba, nagy volt a keveredds, senki nem tudta hova tartozunk. Hibabeielentes is
problemet okozott.

Felvettem a kapcsolatot azEHSZER igazgatoj6val, aki kijdtt ds fekndfrik a lampakat egytitt,
a teljes telepiildst bejdrtuk. Megrillapodtunl abban, hogy 168 Limpa van, szerz6d6s m6dositlist
kezdemdnyeztiink, hogy kevesebb dijat kelljen f,rzetniinl. Minden 2. oszlopon van Limpa,
Led-es is igy lenne. Felkerestiink masik cdget. Aramdijat + karbantartdsi dijat kellene fizetni,
amit sp6rohAnk az az dv6k lenne az&t, hogy kicsedlik a l6mp.ikat.

Kerestijnk olyan telepiil6st, ahol Led-es kdzvihgitds van. Ez6rt elmentiink Iharosber6nybe
megnezni, a F6 ft ment6n nagyon j6 volt,de elmentiink egy mrisik utcaba, ahol olyanok a
feltdtelek mint nAlunk, a 16mp6k minden 2. oszlopon voltak, mint nrilunk. Itt mdr sokkal
rcsszabbak voltak a fenyviszonyok, igy en az dtletet ott m6r elvetettiik.

Innent6l kezdve nem is foglalkoztunk az aj6r attal.

Ezutrin szeE6des m6dosit6s, Limpa 6thelyez6s kezdiid}tl, az6ta is folyamatban val., de az
E.On-ba val6 beolvadris miatt kicsi elhirz6dott.



Kovdcs Gyula: RichArd ne altassdl benniinlet ldgyszives, hanem a ldnyeget mond.

Bicsik Richdrd polg:irmester: Rendben, kdszdndm.

Kijvetkez6, ra is t6mek a ldnyegre. A Napelem projekt nagyon fontos Fojekt volt a falu
6letdben. Megsp6rclja az dpiiletek villamos energiajet,aki 100 %-ban, ez ffigg att61, hogy
mennyirc siit a nap. De beleestilnk abba a hibdba, an'ft a vrilasztas utrin tapaszaltam, hogy
semmilyen E.On engeddly nem volt rendben, holott mfu a pdlyazat teljesen a kdszre jelentds

f6zisaban volt. Ez sajnos a felel6tlens6ge a volt telepiildsvezet6nek, O intdzte ezt.

Decemberben elejdn kellett benyijtani az els6 kifizetdsi k6relnet. A projektnenedzser
elmondrsa szerint, hi6ba pr6b6ltak a volt polgamester asszonyra hahi, nem haladtak az

tigyek. A proj€kt sz6llit6 finarszitozist, de m6gis a falut terhelte volna, ha a projekt nem
val6sul meg, ez nagyon megviselte volna a falu kijltsdgvet6s6t.

A Faluhaz anyagat sike ilt becsatolni, a t6bbit nem tudtuk. A minisztedum hi6nw6tl6st ir el6

febru5r hriromra, igy hidnyp6tldsba be tudtuk csatolni a titbbi intdzndny anyagat is. A
hidryp6tl6st elfogadtAk, igy a falut nem veszelyezteti.

Orvos k6rd6s: Legfontosabb feladat volt, hogy elland6 orvost ta16ljunk. Ezt irgy laftam, hogy
csak fgy miikddik, hogy egyik oruost6l a masikhoz mentituk, nem pedig ana vrirunk, hogy
najd jelentkezik valaki. Minden orvost, akit ismertem, felkerestem. Jegyz6 ur is segitett, igy
ta16ltwk rA Dr. Gdtli Kinga h6ziorvosra.

Janu6r 19-6n hivott fel a doktom6, hogy kijijnne 6s megn6zn6 milyen lehet6segek vannak itt,
mennyi a krlrtya, milyen a rendel6. O ds a fdrje kijdttek hozzAn-k, meghallgatte& az

aj6nlatuntat, alpolgrirmester tlnal voltunk jelen. Amikor a doktom6 felhivott, megkertem az

asszisztensn6t, hogy a h6ts6 ajt6t hagyja nyitva, hogy megndzhessiik a rendel6t. Ez sajnos

nem tiifi6n1 meg. Elmentiink a rendel6hiiz, de az El6 z6$Ja volt, bemenni nem tudtunk.
Megbeszdlflik, hogy lefdnyk6pezem 6s elkiilddm neki a k6peket. Janui$ 20-in dtkiildtem a
kdpeket, hivott a doktom6, hogy minden tetszett neki, rendben van.

A probldma innen kezd6ddtt. A kustrinszegi polgdrmester asszony felkereste a doktom6t ds

igaz6b61 szrimon kerte, hogy 6 mi6rt maradt ki a ttugyal6sb61, 6t nem szabadott volna
semmib6l kihagyni. A doktom6 azt k6rte szeretne taldlkoai a kdt testiilettel, szeretne

6tszamohi a dolgokal. Janurir 22-6n jelenrkezett, elfogadta a haziorvosi praxist, akkor volt a
kustilnszegi testiileti iil6s. Kdvetkez6 hdtvegen sok olyan dolog tijrtent, ami
elbizon)'talanitotta. Felhivtik az asszisztensn6jdt, hogy neki is ide kell jdnni, me.t kiildnben
nem lehet orvos, stb. B6rmit is mondott az illet6,lehet hogyj6t akart ezzel, de nemj6l siilt el.

Ezut6n 26-6n sikeriilt meggy6zi mdgegyszer, de megint olyan pletykikjutottak a fiil€be, amik
rjjra elbizonltalanitottAk. Janufu 27-6n taldlkozott a k6t testiilettel, itt voltrmk a Faluhrizban,
etmentiink a rcnde16be, atrnentiink Kustanszegbe. J6 hangulatban telt, de sziiget iitdtt a

fej6ben Mileji w rnondata, aki teljesen j6 szrinddkkal mondta. A mondat ldnyege az volt, hogy
rcm61i, hogy a jdv6ben egy irdnyba ndziink, egyiitt tudunk gondolkodni a telepi.ildsdd. A
doktom6 valamiat ezt felre6rtette.



Sajnos a doktom6 v€giil visszamondta. A napokban besz6lt6k meg a kust.inszegi polg6rmester
asszonnyal, hogy egyiitt felkeresik ujra.

Paisn6 Moln{r Barbara: Kivel v6llalta volna a Dr. Gdtli Kinga.

tsicsdk Richird polg6rmester: Dr. Gdtli Kinga v.illalkoz6kdnt vrillalta volna, 6 alkaLnazta
volna az asszisztenset. Id6ig nem jutotta el, de 6neki elmondrisa alapj6n fontos volt, hogy
tapasztalt, a betegek kdrtijdenet6t ismer6 asszisztenssel v6llalja. T6lem a kdpekkel egyiitt
k€rte a Liter6ti doktor ur telefonszlrn6t, a Dr. Tompos G6bof tuat kdrdezte m6g, illetve a
n6lunk rdg6ta asszisztenskdnt dolgoz6 Luczi Maria telefonszam6t. De v6llalkoz6k6nt azt
alkalmaz, akit akar, ebbe belesz6l6sa sem Becsviilgydnek, sem Kust6nszegnek nem lett volna,

UtAna kdvetkezett a helyettesitds. Testiiletek megelapodtak, hogy a doktorn6 munk6ba
6ll6sriig rnarad a Pavlo doktor tLr 6s az Enik6.
Csiitdfidkdn a kustdnszegi polgamester asszony telefonAlt, hogy aj6v6 hdtre meg kell oldani
a helyettesitdst, mert a Pavlo doktor ur szabads6gra megy.
Az alpolgAmester rinal felkerestiik a Literati doktor urat, hogy megk6rjiik vrillalja a helyettes
helyettesit6set. Az 6 vliasza az volt, hogy megint 2 nappal el6bb sz6lunk neki, hogy be
kellene ugrani, ugyan rigy, mint ezel6tt. Ezt igy nem v611alja, ez felel6tlensdg. 6t mindig irgy
kereste meg a kustdnszegi polgilnnester asszo[y, hogy most azonnal kell helyettesiteni, mert a
Pavlo doktor ur szabadsAgra megy. Ezt 6 a kdvetkez6 hatvan napban nem tudja velahi, csak
tigy, ha 6 elvrillalja a helyettesitest ds ha 6vele b6rmi van, 6 megoldja a helyettesitdsdt mind
pdnziigyileg, mind szervezdsileg. igy rij helyzet el6 rilltunk. Kustiinszeg is azt mondta a
t6rgyalasok sorrin, hogy akkor rendben, bizzuk meg a Lite&iti doktor ulat, ha ezeket a
feltdteleket vdllalja. igy keriilt al6irdsra a Liter6ti doktor rir szez6d6se mind a k6t
polgtumester altal. Ezt azoryBl vinni kellett az ANTSZ-hez, mivel a miikdd6si engeddlyiinket
megvontdk voina, ha februrir 1-ig nem mutatjuk be, hogy megegyeztijnk a helyettesitd
orvossal 6s kijeliiltdk volna 6k, mint kds6bb kideriilt a legkdzelebbi hdziorvost, teh6t a
Liter6ti doktor urat.

Ezut{n jiitt az asszisztens k6rd6s: mi tiibbszdr megk6frik a DeNalics Enik6t, hogy vallalja
tovebbra is az asszisztensn6i feladatokat, de 6 tiibbszd megkeresdsiinkre sem vdllalta. Ezt
febmar 2-fu kiizdlte Bdcs Tibom6val. igy februrir 2-An ddlut6n deriiLt ki, hogy nincs
asszisztensiink. Nekiink az ANTSZ fele miel6bb p6tolni kellett, hiszen ugyan olyan fontos az
asszisztens, mint az orvos, kdtelesek vagyunl 8 6dban foglalkoztatni a helyettesitds ideje
alatt. Jegyz6 ur segits6gdvel a Zalai Hirlapba betetettiik az asszisztens p6ly6zatot. Masnapiba
ijsagba nem tuduk mfu megielentehi, csak a csiitorttikibe j elert meg. igy csak csiitijrtdkdn 6s
p6n1ek d61e16tt volt lehettisdg jelentkezni, de felkerestiink tijbb hell lakost, aki a v6gzetts6get
alapjan sz6ba jdhetett.

Ldbodi Anna: Jelentkezett valaki az rjjsaghirdetdsre?

Bicsik Rich{rd polgirmester: Az irjsAghirdetesre csupiin egyetlen jelentkez6 volt. Ezt
pdnlek ddlben neztiik meg a kustinszegi polgdxmester asszonnyal 6s a jegyz6 fnal.



Kusttnszegi polgannester asszony nem tudta elfogadni, fgy ment el, hogy hdtvdgdn egyeztet
a testiilettel. H6tf6n rijra kezddik, pr6baltunl Kust6nszeggel egyeztetni, nem sikeriilt. Az
ANTSZ kedd reggelig adott hatArid6t, kiiliinben hat6roztrik volna meg. Kedden reggel jiitt a
jegyzd rir, a kustrinszegi polgarrnester asszonlt nem 6rtem el, jijtt ajegyzo ir, nem volt mas
lehet6sdg, alairtam Luczi Mrtia szerz6ddsdt 6s bevittiik, ezt az ANTSZ befogadta.

Bir6sdgi iiryek, ebbdl volt tiibb is az elmilt 6vben:
-Vecsera J6nosnd igazsagtigyi szakdfi6vel folytatott iigyben mindent rendben ta161t az

iigy6szs6g, kiv6ve a szoftvert, ami nem j6 helFe volt besorolva.

-Magai Agota szabads6g megv6ltas igye: Ed az iigyet vdgigvittiik. A bir6s6g kdtelezett
mindet, hogy fizessiik ki Magai Agota szabadsAg megvaltdsAnak az dsszegdt, a kdsedelmi
kamatokat, valamint a perkdltsdget, ezt a pert elvesztettiik.

-Koltai TEAM 6ltal vegzett dolgokat vitatta a volt polgfumester asszony. Ebben az iigyben az

iig)"v6dn6 javaslatara, mivel nagyon nagy perkdlts6gnek n€ztiink el6be, m6g abban az esetben

is, ha be tudjuk bizonyitani, hogy egy csapot nem szereltek fel, egyezsdget kiitdttiink a

v6llalkoz6val, hogy ha kifizetjiik a sz1rnlin, al4<or elill a perkiiltsdgt6l, a kesedelmi

kamatokt6l. A k6pvisel6-testiilet megszaya^a, ez'fimegegyezds tdfidnt a Koltai rinal.

-Volt mdg egy, amir6l csak t hal6rozatot kaptunk. Kov6cs G),u16n€ becsviilgyei polgAmester
tett feljelentdst az iigy6szsdgen, mlszetint 2012. 6vben a Becsvdlgye-i Onkomdnyzat
engeddlyt adott az dnkormanyzat tulajdondban ldvii ingatlanok6l dsszesen 1078 m3 fa
kiv6g.isara, azonban afia vonatkoz6an n€m rendelkeznek fuform6ci6val, hogy a kiv6gott ds

6rt6kesitett fa ellenertdke befol]1 volna az 
'r*.ollJil{myzat 

sztunlijara. Elmondilsa szerint az
inform6ci6i Mileji Lrlszl6 kepvisel6 trt6l sz|rmaznak. Az iigydszseg a tanir meghallgatisok
alapj6n megAlapitotta, hogy biincselekm6ny nem tdrt€nt, igy a feljelentds elutasiteser6l
hatilrozott.

-Posta: Vdllalkoz6 keresdse folyamatban van, akrir a rdgi posta, akAr a visszaadott Viznii
dpiiletben elhelyezhetjiik. Sokaknak megfelel a mobilposta, de sokan felkerestek, hogy
kiteszik a t6bl6t 6s nem megy be a post6s.

-Jetsz6t6 el kapcsolatosan T6th J6zseffel vette fel a kapcsolatot, aki tdbb j6tsz6teret is
k6szitett.

Paisn6 Molnfr Barbara: az 6n f6rjem is dpitett tdbb j6tsz6teret, nem lett megk6rdezve.

Bics6k Richdrd polgirmester: Kijszdnjiik a javaslatot.

-Vodafon: Egyeztetdst kezdemdnyeztiink, mely alapjrin a tegnapi nap folyaman kiildtek egy
szez6d€s-teNezetet, mely szednt elfogadt6k a k61 dsszeget. Tudomiisunk szerint Kustiinszeg
sem kapott eddig bdrleti dijat, igy ezutAn 6k is megkapjrlk.

- Egy rijabb lehet6sdg nllik a falu szrimrlra, a Tarr Kft. optikai gerinchril6zat form6jdban
vezeti be a sz6less6vt intemetet a telepiildsre.



A F6 rit iskola szakasziin is megval6sul. Az 6nkomdnyzati int6zm€nyeket fogjdk el6sziir
racsadakoztatni. A jrirda vonalin viszik vdgig a ge ncet, tegnap meg6llapodtak, hogy a
munk6latok vdgeztdvel a jArd6t helyreallitjak.

Ebb6l a fejleszt6sb6l ism6t kellemetlensdg lesz, j6v6 hdten kimdrik a vonalat. A Barlahida
fel6 vezet6 utat a tdnyleges helydn kim6rik. Tdrkdp szerint 10 mdter sz6les. Kdrem
mindenkinek a tiirelm6t, a meg6rt6s6t a munkdlatok sorAn.

Az optikai getl]rahal6zathoz kapcsol6d6an szeretndnk kialaKtani egy kamera rendszert. A
Tar Kft. hajland6 a rendelkez6slinke bocsetani. Remdljnk, hogy igy p6r sziizezer forintos
kdlts6gvetdsb6l egy kamera rendszert is ijzembe helyezhetiink.

-Az utak nagyon rossz rillapotba vannak. A tavalyi mart aszfaltos j avitas, sajnos eddig taxtott.
J6 id6 eset6n olyan technol6gi6val szeretn6kjavitani a keqdkat, hogy kijrbev6gjdk a ketyikat
es hozzA aszfaltozz{k

Vdgeztiink sztunitrisokat, az dsszes itjavitiis 80 mi11i6 forintba keriilne. Emyi pdnz nem 6ll
rendelkezdsre, de a kriqruz6st mindenkdppen meg kell csin6lni-

P{lyiiatokt energia TOP-os prfly6zat d nten6 tiibb int6zmenyiinlet. F6leg a hivatal dpiiletet,
amire nagyon riifeme a felujitas. A 4.1-es orvosi rendel6s p6lyrizatot azdrt tartjuk fontosnak,
melt kedvez6 feltdtel€kkel lehet pdly.izni 6s Kustanszeg Onkormrinyzata is trirnogatja. Az
fj 6lland6 oNos tj kiimyezetbe 6rkezhetne. A felfjitrisnak 18 mi11i6 forintba kellene
belefdmi. Ebben helyi vdllalkoz6t, Pais Bdlat kerestiik meg, neki m6r volt egy kor6bbi
aj.lr ata is a fehijitdsra. Egy zalaegerszegi palydzat ir6t kdrtiink fel a palyriat elkdszitdsdrc.

-Rendez6si terv m6dositds.it is fontosnak tartottuk, hiszen ttibben is jelea6k, hogy sziiks6g
lenne a m6dositasra. Kiils6 szakdrt6 bevoniisdval tal6n sikeriilt megoldani. Mrisfdl h6nap
miilvajoger6s lesz.

Ennyit szeretettem volna elmondad, kosziinom az eszrevdteleket. iavaslatokat.

Varcm a k6rd6seiket.

Libodi Anna: fgy tudom, hogy a falu lakosai eljuttattak ttnhiiz pdr k6rddst, eIIe ha tudna
v6laszolni.

Bicsdk Richdrd polgirmester: val6ban eljuttattak vagy 4 oldalnyi k6rd6st, 6n a 10 6wel
ezel6tti dolgoka, az Egyesiilettel kapcsolatos dolgoka nem tudok valaszt adni, a Vizikijzrrf
Trirsulatnak nem vagyok tagja. A kdltsdgvet6ssel kapcsolatos k6rd6seike a jegyzb itr
szivesen viilaszol.

L6bodi Anna: A Vizmii Tfusulat ehtik6t meg kell k6rdezni.

Bics6k Rich{rd polgrrmester: a VizikiJzmii Ttusulat fel6 beszdmoltatdsi, elszamoltatesi
kdtelezettsdge nincs az onkor&inlzatnak. K6rd6seik*e1 a t6rsulat elntikdhez kellene fordulni.

Kiss Lajos: En gyiijtOtte dssze a kdrdeseket, szeretndk ir6sos vdlaszt kapni reszletes,
mindeme kiterjed6 v6laszt. Szeretn6nk kdmi azt, ha lehets6ges jelenjen meg a becsvdlgyei



hirekben, vagy pedig a becsvdlgyei honlapon. Szereb6nk, ha kdzze lenne t6ve 6s kdrem
irrsban a valaszokat. M6sik kdrdes, hogy a Juci is a16i1ta az oFr'ossal kdtdtt szerz6ddst?

Bics{k Richird polgarmester: Nagyon gyo$an tiirt6ntek az esemdnyek, telefonos
egyeztetdsek tdddntek, mind a k6t telepiilds testiilete tamogatta, termdszetesen a kustiinszegi
polgifumester asszony is al6irta a szerz6d6st.

Kiss Lajos: Visszat6rve a viztoron)'ra, a viztoronyniil van m6g egy szolg6ltat6, a Telekom.
Ha megn6zziik hiirom villary6ra van, hiirom szolgiiltat6.

Bicsik Richird polgiirmester: Kdszon6m az dszrevetelt, feliftarn 6s ut6na fogok jAmi.

Kiss Lajos: Z-Net-tel mi lesz.

Bicsdk Rich:ird polgirmester: Jelen pillanatban az lij sz6less6vt intemet kapcsdn csak az

int6zm6nyek6l van sz6. Van beadva prilyrizat, barmelyik szolgaltat6 megnyerheti.

Kiss Lajos: n{ET fizet ipariizesi ad6t? Uthaszndtati dijat fizetnek-e? Ti,bb mint 200 m3-t
sz6llitottak el a mirlt h6ten a ViMgos utc6ban.

Bicsik Rich6rd polgdrmester: A Vinigos utcara sajnos nem keriilt ki a srilykorlatoz6 tAbla,

ezat nem kerestek meg benniinket.

Kiss Lajos: trirityrizds mikor lesz, vagy iiltessek bele tuj6t?

Bicsik Richrrd polgSrmester: mrllt heten egyeztettem a KPM-mel, ha tenndnk bele kijvet,
csak plusz pdnz. Az javasoltrik v6rjuk ki ea az I h6napot, mig kijitn aj6 id6.

Kiss Lajos: Kijzig6llason midn nincs fem az orvos p6lyazal?

Bicsik Richird polg{rmester: Mil€ji urjavaslatAra kiilfiilddn is medelentettiik, valamint az

Orvosi Kdzldnyben j el€nt meg.

Kiss Lajos: dvoda-lskola helyzete. Nagy k6osz van az 6vodi{barl de l6nyegesebb az iskola
helyzete.

Bicsfk Richird polgirmester: Kustdnszegi polgamester asszony megkeresett, kdrdezzem

meg a sztl6ket, hova akarjrik iralni a gyerckeket, ez megtdrt6nt. K€rte, egyiitt forduljunk a

Kaj5ri urhoz. Polgdxmester asszony leveleket fogalmazott meg, amit 6n is ahifiam. Fels6

tagozat: Ha ide iralj6k a sziil6k a gyerekeket, akkor marad. Ha szeretndk ds fontosnal tafijdk,
k6rcm ide irassdk a gyel€keket.

6voda: 6v6n6t kerestinl. Ildik6 tal.ilt egy 6v6n6t, aki kijdnne. Nagyon neh6z 6v6n6t tal6lni.

Kiss Lajos: Kinek voltjoga ahhoz, hogy felvegye a dad6t.

Bicsik RichSrd polgirmester: dada k6rd6shez a k6pvisel6knek semmi kdze, maximum az

Ovodafenntart6 Trirsulatnak, de annak sem.



A vezet6 6v6n6 feladata a dajka felv€tele, az is hogy ott n),ugodt ldgkdr legyen.
Tem6szetesen azt k€rtem, hogy helyi lakos legyen, akit felvesz.

Kiss Lajos: Tanfolyamok, fiatalok hellzete? Meddig lesznek kdzmunkisok?

Bicsik Rich{rd polg6rmester: Mar nincsenek kiizmunkasok, lejrirt a szerz6ddstik. A
Munkaiigyi Kozpont 1 00 yo-balltturLogatta, az dnkormdnyzatnak n€m kedilt semmibe.

Kov:ics Gyuldn6: hriny kdzmunkAst tervez felvenni?

Bicsik Richird polgdrmester: Tdmogatottsdg6l ftigg, de mdg nem tudunl( r6la semmit.

Kiss Lajos: Fiatalok hova tudnak bemelmi? H6tvdgi aut6busz kijzlekeddsben lesz-e valtozds?

Bics{k Rich6rd polgfrmester: Titbb v6llalkoz6t megkeresett, hogy valamilyen
venddgut6helyet, esetleg pizzeri.it tartsanak fenn a falu kcizpontj6ban, nem v6llaltrik. A
Faluhdzbajdhetnek, bizonyos napokon 9-ig nyitva van.

Libodi Anna: 9 6ra utrin a 18 6ves fiatalok hova mehetnek?

Bicsdk Rich6rd polgdrmester: ilyen c6lm mdg a vizmii dpiilete is alkalmas lenne.

Kerkai J6zsef: Mi is szeretn6nk k6rdezni, ne csak 2-3 ember klrdezzet. El6szOr is
megkdszdndm Kov6cs Gyul6n6nak, visszemen6leg a 80-as 6vekig is, hogy v6get vetett egy
olyan 10 6ves evszaknak, ami ezt a falut visszavetette nem 10 d1,re, hanem 25 dwe. A 80-as
6vekig visszameo6leg nem tudom kinek kdszdnjem meg, hogy feldpiilt az 6voda, fel6piilt az
orvosi rendel6, elkdsziiltek a jdrddk. Eleg sok mindent fel lehet sorolni. Att6l fogva, mint
1990-ben rendszervriltis volt, minden ttjnkrc ment. Most a polg6rmestemek 6s a kdpvisel6-
testiiletnek lesz dolga ezeket felirjitani, helyehozni, de ha nem tinci,tdncira megy a p6nz,
akkor nem igy rill a falu, ahogy most 611. A 80-as dvekben m€gtdrt6ntek itt dolgok, ez6rt
kOszdndm meg a Kovdcs Gyul6n6nak. Megkdszitniim 6n a Magai Aginak is, hogy sok
mindent megcsin6lt, ez tem6szetes dolog. Nem hallottam egy embert6l sem, hogy
megkdsziint6k volna neki, ahogy nem kiiszdntdk meg a Nagy Bdl6nak sem, amit tett a falu6rt.

A falunak fejl6dni kell, m6g nem hallottam olyanhozz6sz6l6st, ani a falu 6rdek6t szolg6lja.

Sz6less6vir intemet megcsinaljak, megcsindljdk ajardat. hallott ik? Van egy probtema, hogy
az Arany Jiinos utcrh neml-Lilzjz'k, mert an a jdrddt is meg kellene csin6lni.

Elmentek a kdpvisel6k az orsziggyfldsi kdpvisel6h6z, igen el kell menni. Szeretndm
megkdrdezni, hAnyan jelentkeznek, hogy a polgdrmesterel elmennek az orsziggyiildsi
kdpvisel6hdz 6s elmordj6k hogy mit kellene megcsin6lni a falu fejl6d6s66rt. Ha csak fel6t
adj6k meg, akkor is megdte. Mindent meg lehet csinahi. Al<arater6 kell hozz6 6s p6nz. Nem
ellens6geskedni kell, voltam itt k6t gyiildsen, arnikor az egyik k6pvisel6 azt mondta, azon
lesz, hogy bdkess6g legyen a faluban. Bdkess6g van a faluban? Nincs, nem a buszon kell
rnegbesz6lni a probl6m6kat, itt kell elmondani.

A Luczi Marikrival nekem semmi bajom, de a polgdrmester talen megv6laszthatja, hogy kivel
dolgozzon egyiltt. Vamak itt egdszs6giigyi dolgoz6k. L6ttak m6r olyat, hogy az orvos nem is



l6tja a beteget 6s felirj6k a gy6gyszeft. L6tezik ilyen, de nem is tal6lkozott vele. A baksai

on7ost nem is l6tta, de felifiak a gy6gyszefi. Ezeket nem a boltba, hanem itt kell elmondani-

Mdgegyszer k6szdni a Kov.ics Glul6ndnak, hogy veget vetett egy 20 6ves dolognak.
Engedj6k meg a k6pvisel6knek csinriljrik, itt lesz a lehet6sdg a kiivetkez6 valasztdsig, ha nem
j6l dolgoznak le kell v6ltani 6ket.

Bics6k Richdrd polgfrmester: Ugy gondolom Magai Agota sokat tett a falu6rt, ezt val6ban

meg kell neki kijszdnni, ebben igaza var' a Kerkai rimak. Ak6rcsak az elmflt 6vben

megval6sult projektet, p6ld6ul Spofidltitz6, pdld5ul Napelem is az 6 drdeme volt. Illetve az

ed megel6z6 beruhrizdsok is a falu 6rt6keit niiveltek. Ezekel mindenkdppen kdszdnjiik neki

6s sze ntem nem rjgy kellene vele brimi, ahogy sokan b6nnak.

Nagi B6l6n6: Szeretndm megkdrdezni, mennyi a falu kijlts€gvet6se?

Fazekas Istvdn jegyz6. Az 6ves bevdtele az dnkormanyzatnak 108 milli6 forint ds ennyi a

kiad6sa is.

Nagy B6lin6: Szeretndm megkerdezni, ha egy idegen bernegy a buszvrir6ba, ami tele van
iiveggel, cigarettacsikkel, sdrijs dobozzal, oda van pisilve, mit mond, milyen emberek 6lnek

itt?

H6siik kefij6n6l az 6rok bed6lt, azzal nem lehetne valamit csindlni ?

Bicsik Rich6rd polgirmester: lgen, a k62anunk6sok tdbbsziir is kitakaritottdk a buszv.ir6kat,

de valaki mindig belepiszkit, szomoru, hogy az emberek igy viselkednek egy buszvlrban.
Ezt alap esetben nem is kellene takaritani, hiszen mindegyik mellett megtal6lhat6 a szemetes

kuka.

A Hiis6k kertjdn6l beddlt 6rokkal kapcsolatosan a mult hdten voltak kint a KPM-mel, 1aft6k

milyen vesz6lyes az a kanyar, a csatoma feddl is rossz helyen van. Az igefiik, megkeresik a

megoldiist arra, hogy ott valamit kitaliljanak. Ha m6skdpp nem, elemeket helyeznek az

rirokba, amig nem sziikill be m6g jobban. Optikai kAbeh atrlahiruzlr*^, tal6n megold6s lesz.

Egy felfest6st igdrtek, ami tal6n lassitana az aut6kat.

Kiss Lajos: Aut6busz menetendre nem kaptam vrilaszt. Most kellene beadni a kdrelmeket,
mert eprilisig tov6bbitj6k. A mrlsik dolog a vadhelyzet, vadkrir megoldds. Ez tafihalatlr.i:t, a
kdmyez6 telepi.ildseken rendben van, itt mikor lesz rendben. Valamit kell tenni.

Bicsik Rich6rd polgdrmester: Igen a vadhelyzetet 6n is tapasztalom. A vad6sztfusas6gok

rijra felosztasm keriilnek. Egyik sem akar beruhSzni, amig nem tudj6k, hogy melyik tedilet kid
lesz. Ezzel kapcsolatosan ti.irelmet k&ek, addig amig a felosztds megtiifi6nik.

Aut6busz kijzlekeddssel kapcsolatosan mds telepiildssel is 6ssze kellene fog!.i. Egyeztetest
kell tartani eziigyben. Kislengyelbe hdtv6gdn nem megy le a busz. Ebbe majd kdrem olyan
emberek segits€gdt is, akik hdtvdgdn utaznak.



Kiss Lajos: P6nztigyekkel kapcsolatban, mi6t kell 800 ezer fodntot atutalni Teskdndra? Az
6vod6ban midrt van 4 millid hi6ny?

Fazekas Isfvin jeg/zd: A 800 ezer forintot azat kell atutalni a hivatali kdlts6gvet6sbe, mert
egy kdlts6gvetdse van a hivatalnak. A Tesk6ndi Kdziis Onkomanyzati Hivatal a sz6khely
telepiiles, 6s hrirom kirendeltsege van, ennek a ndgy hivatalnak egy k6lts6g"vet6se van. A
tor\6ry az1 nem teszi 1ehet6vd, hogy a becsv6lgyei kirendeltsdgnek kul6n kdltsdgvetdse
legyen. ErIe palydztunk 6s ene lehet elszdmolni.

Ismert tindk el6tt is, hogy az 6vod6ban k6t dolgoz6 nyrgdijba vonul, az 6ket megillet6 plusz
juttat.isok miatt mutatkozik a hiriny.

Kov{cs Gyul6n6: Kdsztjntdk mindenkit. A napelenmel kapcsolatosan lettem megsz6litv4 az
ott felmedlt kdrd6seke szeretn6k v6laszt adni, de kdzben az orvos t6m5ban olyan dolgok
mediltek fel, hogj/ at6l szeretn6k besz6lni.

Az orvos t6m6ba hfuom szavazes tdrtdnt. Ott voltunk 30-an a kdzds testiileti iildsen 6s ott
adta at Mileji Laszld k6pvisel6 ur a polgr|mesternek a 280 al6irest, art a Pavlo doktor ds az
Enik6 asszisztens mellett sz61t. Amirc ott azt a v6laszt kaptuk a polg.irmestefi6l, a Szanati
kdpvisel6 trt61, hogy az semmi, 800-an vagyunk. Most leszamitva a 300 gyereket, akkor mrir
csak 500-an vagyunk . Az 500 6s a 280 alinya a falunak titbb mint fele. Ezt csak az6rt
mondtarn el, ha egy polgamesternek 280 ember v6lemdnye nem szimit ds ezt ki is mondja 6s
ott voltunl a kdziis testiileti iildsen is, 6s akkor erle 6 azt mondja, hogy itt a hivatalban nem
senki nem kercste, nem tudom mit kellett volna tenni. Bekellett vold jdnni hozz.i minden nap
6s az asztalt megemelni, hogy kifejezziik a vdlem6nyiink€t.

A szavazirsrdl:. oNos ii$/ben hifuom szayazas t6rt6nt, egyetlen egyben volt dsszhang, hogy a
Dr. Gdtli Kingajdjjitn. Mind a k6t testiilet egyhangilag megszavazta" hogy jdjjitn.

Tiirtdnt egy szavaz6s an6l, hogy maradjon a Pavlo ds az Enik6. Ez a szay&^ igy zailotl, ha
a polgifumester ur nem tudn4 hogy a kustfurszegiek mind az dten megszavazrik, kdziiliink
Mileji Ldszl6 k6pvisel6 szayazotl, lr,hAt 6i4 ar/lilyba gy6^tt a pavlo doktor es az Enik6.

Erre ajegyz6 azt mondta, ez igy nem j6, kiildn kell szavazni. Kdztjs t€stiileti iilds volt, de mint
a kdt testiiletnek kiilon kell szavazni. Azt mondta ajegyz6 addig kell szavazni, mig egyet6rt6s
nem lesz vagy egyenl6s6g a szavazatokban.

Tdrtdnt mdg egy szayaz^ a LiterAti doktor helyettesitds€r6l, amt6l azt mondta a
polg.ixmester, hogy tudja Becsviilgye hogy szayazotl, de nem tudja Kustanszeg hogy
szalazolt.

Bicsik Richdrd polgrrmester: Bocsrinat, amir6l dn beszdltem, az nem azon az est6n tdrt6nt,
az kds6bbi id6pontban tdrtdnt

Kovics Gyul6n6: A kdzds testiileti iil6s jegyz6kdnlvdb6l felolvasom a har'Lerozatotl
Kustinszeg Kiizs6g OntormAnyzat kepvisel6-testiilete nern fogadja el, hogy Kustanszeg-



Becsvdlgye kdrzet haiorvosi feladatait helyettesit6 orvoskdnt Dr. Gdtli Kinga munt6ba
All6s6ig Dr. Literati- Nagy Ferenc liissa el.

A jegyz6 javasolta, hogy egy kiivetkez6 kdzds testiileti iilds k€retdben tdrgyaljrik tov6bb a

kdrddst.

Az asszisztensn6 all6s6val kapcsolatban megjelent a hirdet6s. Csak egy napra fogadtrik el,
kettdre nem. Tiibb telefonhivrist kaptam, hogy mit csindltok ti itt, d6lig lehet jelentkezni,

megvan mAr a szemely, mit boh6ckodtok. Mondom megvan, csak 6ppen a neve nem volt benn

az ijsAgba, Luczi M6ria a neve. ErIe az tiirtent, hogy a becsvdlgyei polgArmester a jegyz6vel

egyi.itt szerkesztett egy ij szerz6dest a helyettesit6knek, amit a kustanszegi polg6mester
asszony nem irt alA. Keften kiitelesek, ketten vehetik fel, egyediil nem tdrgyalhatott volna a
jelentkez6 doktom6vel sem, megkeriiltek a kustanszegi polgdrmester asszon),t, ut6lag tudta
meg 6s ut6lag kereste meg, nyomoztatta ki a telefonsz6mat ds hilta fel. Az asszisztenssel

kapcsolatban pedig nem fuatla a16 a kustanszegi polg.imester asszofflyal a szerziid'st,
egymaga irta alA ds igy helyezte kedden ddlel6tt osont be a rendel6be. TiJrvdn]'teleniil nem
volt 6tadds-6tvdtel, nem volt ott a r6gi orvos, regi asszisztens. Ktilonben az el6z6 is
tdrvdnyt€leniil ment el, a kdt polgamester vehette volna i4t az orvosi rendel6t. Egy 6rdra volt
megbeszelve az 6tad6s, erce a jegyzd ddlben odament dnhatalmirlag, nem 6neki kellett volna
Atvenrd, hanem a k6t polg6rmestemek 6s 6tvett, Atadott mindent, tiibbszazezer forint kalt
okozva ezzel a falunak. Nem lett kifestve az orvosi 1ak6s, pedig tudjuk, hogy a szolgdlati
lalqist {rgy kell 6tadni. A bedpitett szehdnyb6l hirinyzik egy villanttfizhely',/agy rc2s6.

A kdzs6giinkben semmilyen leltafi, nyilvantaltast nem sikeriilt megkapnom, hogy a

ktjzmunkasoknak milyen szersziimai voltak, a vizsgalat soiin dedlt ki, hogy volt egy

biciklink, de a dolgoz6 elvitte mag6val.

Hangzavar.

A napelemes tdm4 amikor 2014. okt6berben polgiirmester lettem

T6th J6zsefir6: Nem fogom meghallgatni, nyugodtan iiljdl le, 6n ide tartozok, te hova lartozol?
tur6l beszdljdl, hlny p{ly{zatot adt6lbe

Bics6k Rich6rd polgrirmester: Kiiszdnom a hozziisz6last

Kov6cs G1u16n6: A napelemr6l m6g besz6lni akarok.

Hangzavu.

Kov6cs Gyu16n6: A jegyz6 r.ir tartotta a kapcsolatot a projektnenedzsenel, kijzbe kiszillt a
do1ogb61. Szerencse, hogy itt a ko116gan6 €s tudja, megdiibbenve tapasztaltuk. Azt mondta

megy az energetikai, megy az E.on-hoz, mindent intdz, semmi. Egyszer csakjdn a papir, az

energia sincs beadva. Elkezdtiink dolgozri, mint az 6diltek, pr6briltunk kapcsolatokat
teremteni, mindent. Megtudtuk csinrilni a kdrelmet, de a KI,IK h6rom hetig nem kildte
vissza. Hiirom energetikai kdrelmet 6t tudtunk kiildeni, mondtam a kollegan6nek a negyediket
6tkiildjiik, ha megjdn a KLIK-t61. Az engeddlyez6st megkezdtiik, n€m tdrtent meg, de nem az



6n hib6m , kikdrem magamnak, nem miattan veszett volna el a projekt. Az a projekt, anir6l
a polgfumestersdgem kezdetdn nem is tudtam, nem adtak 6t. nem beszdltek. Februdrban
tudtam r6la, amikor az dhnilli6 fo nlot ki akarta fizettetni velem a mostani polg6mester a
falu penz€b61. Az €nergetikai enged6llt december vdg6ig kellett volna megszerezni, addig
\oIt a p{Iy'zati hatfuid6. Oktdber 4-t6l decemberig meg lehetett volna szerezni, tudom a

kddilrndnyt, hogy mi6rt nem. Nem is foglalkozott vele, egyszer csak nijdttek, hogy hopp6 ez
igy nem megy vagy nem tudom mi tiirtdnt.

Az utolsd munkanapomon a miiszaki 6tadast lebonyolitottam, az rendbe volt. A jegyz6 ulat
nem 6rtek el.

Az energetikai engeddly a kivitelez6nek lett volna a feladatuk, a Mileji LAszl6 k6pvisel6 ur el
tudja mondani, 6 is utrina j6rt. Azt mondta a prcjekhnenedzser, hogy hidba hivogatjrik, nem
veszi fel a telefont. Teh6t nem 6n vagyok a felel6s.

Ad a szgnnyet biztos sokan olvast6k, arnit Mdricz Mr4ria nem tudom becsvdlgyeikdnt, vagy
zalaegerszegikdnt, aki zalaegerszegi lakos volt, csak a szavaz6sra lett becsvdlgyei azt irta: ki
volt az a barcm, aki felvette a Pavlo dolilort, ddbbenetes. Ddbbenet, hogy ebbe a faluba ki
merik nyilatkozni az emberek, hogy ki volt az a barom, aki a falu megeldged6sdre felvett egy
orvost 6s vdgezte a dolg6t. Kdsztintjm.

Szab6n6 M6dcz Meria: Minden v6lemdnyemet vi4llalom.

Fazekas Istv6n jegyz6: rigy gondolom, hogy a kozmeghallgatis nem en6l s261.

T6th J6zsefu6: A faluban volt veszekedds, most akkor ddntsiik el, m6gis ki miatt volt?

Szab6 Magdolna: Evek 6ta a Brin Mikl6s hiza el6tt 6s a So6s Mfuia hfua el6i1 nagyon feln6tt
a gaz, m6r a telefonvezetek kdze feldrtek a flik. A hAza el6tt l6v6 fedlap kdriil a kavicsot az
aut6k kiv6gtlk, sziveskedjenek ezt rendbetetetni 6s a k6t hriz el6tti tediletet is. Nagyon szepen
kdszondm hogy meghallgattak.

Fazekas Istvin jegyz6: Volt polg6rmester asszony ugyan elment, de ha megsz6litott,
feag6lndk. Nem olyan rdszletessdggel, hogy ki mikor mit csin6lt, mit nem csiniilt. osszegezve
mondandm el a vegkifejletet. Amit a KovAcsndval nem sikeriilt I 6v alaft megoldanunk, azt a
Bicsrik ur I h6nap alatt oldotta meg.

Nagr' GyulSn6: ltt soha nem lesz orvos, mert mfu elhordt6k a kadyAkat meg el is hordjrik.

Bicsik Richrrd polgirmester: Nem fogom kimondani, hogy ki miatt rem lett orvos, de egy
biztos, az orvos a legfontosabb, ez mindannyiunl 6rdeke, de volt olyan akinek Csonlahegyh6t
messze van, de Zalabaks6ra elvinne ak6rly6jdrt. Az orvos kdrddshez nem igy 6lltunk hozzA,
hogy az orvost birriljuk, hiszen nem tisztiink, hogy egy or/ost bir6ljunk, egy orvost mdg egy
mAsik orvos sem biralhal, pllne nem kdpvisel6. Az alErjrin hoztunk meg a d6nt6siinket, hogy
mi sz6l ellene, mellette az adott orvosokn6l, a p'ruigyi dolgokat is megn6zve, hogy a
kiilts6gvet6sbe is belef6rjnnk. Val6bar vittek el katy6ka1, pont a Liter.iti doktor ur irriny6ba.
Nem nagyon sok kAfiyAr6l van sz6, de az is fontos, ahhoz hogy orvost tal6ljunlq hogy



visszahozz'k. ltt is kdrek mindenkit, aki esetleg elvitte mrishova hozza yissza a ktuty6:d,
nagyon fontos, mert minden egyes k6rtya fo ntokatjelent.

Minden orvos els6 kdrddse a pdnziigy, I6tni akadAk a f\narls^tozist, az OEP 6ltal kiilddtt
tabl{zatot, hogy adott h6napokban mennyi volt a frnaisziroz{s. A m6sodik k6rd6siik az

asszisztens volt minden esetben, hiny 6ves tapasztalattal rendelkezik, az 6 munk6jukat
megkdnnyiti, akar generdci6ka visszamen6leg is vannak betegsdgek, amikjelentkezhetnek.

Januir 22-6n am 6l Kov6cs Glrldn€ besz6lt, amir6l 6n beszeltem, januar 29-6n volt. A kdt
iddpont kiizdtt van piir nap kiilonbsdg. Minden nap dsszeiiltiink, minden nap .itbesz6lfiik
jeg)-t6 ural, a kustiinszegi polgiirmester asszonnyal, ds emek lett az a vdgkifejlete, hogy
jatultt 29-dn mind a k€t telepiil6s altal al6iri$a keriilt a szen'des, melyet a kdpvisel6kkel
fol)latott telefonos egyeztet6sek el6ztek meg. Februrir elsejdn ha nem nyijtjuk be a

szerz6dest, az ANTSZ kijeldlt volna egy or-vost, aki a legkdzelebbi lett volna. De sokkal jobb
igy, hogy a kdt telepiilds megegyezett. Ezutrinjott az asszisztens k6ddse.

LSbodi Anna: Rdvid leszek. Elhangzott, hogy a kustdlszegi polgArmester al6irta a

szerz6d6st. Aliirta vagy nem?

Bics6k Richird polg:irmester: Igen, alfrta.

Ldbodi Anna: Vizmii Td$ulatnak a neten utilna r\enem, ad irj6k, hogy milszaki
tandcsaddssal foglalkozik. Nem tudom ponlosan, hogy kik a tagjai 6s a vezet6je. Becsvdlgydn
nagyon magas a vizdij, az 6tlagosniil magasabb. Sziiks6g van-e a Vizmii Tifusulata? Pontosan

nem tudom a tagok nev€t csak egyet vagy kett6t, de hogy nem miiszaki vdgzettsdgiik van, az

biztos.

T6th Bal{zs: tagja vagyok a Vizikiizmii Ttusulatnak. A Vizikdanii Tdxsulat azdt jiitt l6tre,

hogy a p4lylJzalon r,yefi p6nzt kezelje, a benrhrizrlst v6grehajtsa. Amennyiben a pAlyriat
lez'rul, avizikiizm:ii'l6rsulat meg fog sziinni, a vagyon az iinkomimyzatta sz^\.

Libodi Anna: Kijszdndm szdpen, elae voltan kivitncsi.

Kerkai J6zsef: Szel€tndm megkdrdezni a ket polgArmestemek hol a krirty6ja? A hdlglmek ho1

aktufy{ja?

L6bodi Anna: az orvos k6rddsr6l nem beszdltem.

T6th J6zsefn6: Hol van a kirty6ja a kustinszegi polgrirmester asszonynak? Hol van a krfutyAja

azoknak, akik alairt{k ah apapin?

Kerkai J6zsef: Olyan emberek beszdlnek az orvosr6l, akiknek nincs is itt a krirty6ja.

Szdgyellhetik magukat, ilyen emberek l6zitjrik a falut. A kdpvisel6 testiiletben is van olyan
ember, aki ellene szavazott. Micsoda pofab6r kell el rez, hogy ilyet csinriljanak a falu ellen.
Ott volt az orvosi rendel6 eliitt, amikor gy6zkddtek az asszisztensn6t, hogy maradjon. Nem
maradt, akkor mir6l besz6liink: Igen, lgaza yan a Bicsrlk Ricsinek amit elmondott, minden
igaz amit mondott. Mit mondott a jeglz6 ur, odafigyeltek? Hfuom h6nap alatt m€goldottAk
azt, amit az elode egy 6v alatt nem tudott.



Bicsrik Richdrd polgirmester: Nem tudom kinek a kirtyija hol van, nyilv6n nem is tartozik
a nyilviinoss6gra az eny6m itt van az biztos.

T6th J6zsefn6: Nekem mondja a Kati, hogy menjek el haza?

H6der J6zsei Ezek a dolgok 25 6ve mennek. Mostmrir hiriba akanni( szrimonk6mi,
elszamoltatni az elmllt id6szak6l, hi6ba megytink visszafeld. Nem beszeltiink arr6l, hogy
kdpzeljiik el a falu jitv6j6t. Hogyan tarrjuk itt a fiatalokat. Adni kell a fiataloknak egy
helyis6get, a berendez€st oldj6k meg. A falut parkositani kell, a pdlya melld homokb6l
riiplabda p61y6t kellene csinalni. Versenyeket, pingpong versen]'t rendezni. H6t falu midrt
nem tud t hivatalt letesit€ni. Sehol sincs szakk6pzett ember, valamilyen szlnten van. Az
6vod6n61 tudtuk, hogy nlugdijba meg 1-2 6v6n6. Sok jegyz6t kiiskoliztatrunk, mi&r nem
tudtunk kiskoldztatni egy 6v6ndt?

Hrizhely k6rd6s a rendez6si tervben. Meg kell ad6ztatni az iires h6zhelyeket. A Kop6csai fton
hdzhelyeket vett az dnkormAnyzat, hatalommal val6 vissza6l6s volt, hogy elttjr6lt6k a
bedpitesi kdtelezettsdget r61uk.

Bicsik Richrrd polgirmester: Ovodand az t hekt6ros teriiletet p6llfuatb6l tudnenk
kdzmiivesited. Minden lehet6s6get pr6b61unk kihaszn6lni. Kiilldldi tulajdonosokkal neh6z a
helyzet, M 6pitdsilgyi hat6srig se tud mit kezdeni vele, de megpr6b6ljuk megkeresni a
megold6st.

Luczi Miria: Sokszor elhangzott az 6n nevem. Az szerctn6m Ondknek mondani, hogy
semmi szdgyendzet nincs bemem, hogy az Oniik egdszsdgdt 35 6vig 6riztem. Biiszkeseggel
tdltittt el, hogy a doktorn6 engem keresett meg, mert neki nagyon nagy sziiks€ge volt ana,
hogy egy 0ndkr61, hogy kinek mi volt a baja, 6s ha te elhozod a gyerekedet, akkor en el
tudom neki mdg azt is mondani, hogy mi volt a nagyanyAdnak a baja. Egydltaldn nem
szdgyellem, ezt higgy6k el nekem 6s nagyon dfiltem volna, ha a doktom6nek tudok segiteni.
Semmilyen sz6gyendrzet nincs bennem, kiiszdn6m.

Viirijsn6 Amon Gabriella: Mi6rt nem jdtt ide a doktom6?

Bics4k Richird polgirmester: Igaz6b6l e^ az egeszhelyzetet nem akaxta felv6llalni, hogy 6
kds dle legyen ebben a dariisfeszekben, ett6l fdlt. Fontos, hogy senki ne higgyen a
plerykdknak, ha bizon)'talanokjdjjenek be a hivatalba 6s k6rdezzenek.

Horvdth J6zsefn6: Ne csak az intemeten legyen fenn, mefi nagyon sokan nem intemeteznek.
A Magai Agi idejdben havonta medelent az fjs6g.

Bicsik Richird polgirmester: Mindenkdppen megoldrlst keresiink effe. Megbiztak egy
tesdiletet a falu veze16s6vel, mindegyikiik a falu fej16d6s66rt dolgozik. Higgyenek ezekben az
emberekben.

Szab6 J6zsef: J6 estet kivdn mindentinek. AIIa a k6rd6$e szeretndk v6laszolni ondknek,
hogy vajon a doktomd mi6rt nem vAllalta. Szem6lyesen besz6ltem vele, mikor ezt a d6ntdst
meghozta. Azt mondta nekem, hogy 6 az a helyet vdlasztotta, ahol t6rt karokkal v6xtAk.



Ha v6giggondoljuk azt, hogy mi milyen arcunkat mutattunk neki, akkor aa kell hogy
mondjam, hogy igencsak baratsdgtalan arcot mutattuDk.

Nyomdst gyakoroltak 15, hogy ki legyen az asszisztense, nyomAst gyakoroltak 16, hogy ki
legyen a helyettesit6je, Becsvdlgye lakoss6grinak egy r6sze nem tudom, hogy kinek a

felbujt6sara, igen szerencs6tlen id6pontban aldirrisokat g).ujt6ttek a mAsik orvos melleft.
Igencsak bar6tsagtalan l6pds volt 6s ez6rt viilasztotta azt a mdsik helyet, ahol fgy v6rtik, hogy
ove.c i< ov6ovir< meo

Mi nem ezt mutattuk neki, azt kell hogy mondjam, hogy mindannyiunknak ebb6l tanulni kell.

A mi szrimunkra ebb61 az esetb6l a tanul6s az, hogy soktal alAzatosabban kell hozzririllnunk,

sokkal tdbbet meg kell tenni azdrt, hogy ha nem fogadja el els6re valaki a vdlem6nyiinl(et,

akkor megpr6b.iljuk 6t meggy6zni arr61, ami a mi v6lem6nyiink szerint a legjobb megoldds.

A Lajos 4 oldalas level6re reag6lva, m6r- mar meghat6 az a tijr6dds, anit Te mutatsz a falu
fejl6d6se irAnt. Annyi feladatot r6ft61 a falu vezet6sdre, hogy 

^z 
elkdvetkezend6 ndgy 6vben

megdri megoldani . Soktal hitelesebb lenne, ha azt a levelet ell6ftad volna azokkal a nevekkel,
email cimekkel, akik a k6d6seket kiildtdk.

M6g egy t6ma, visszautaln6k alra a v6lasdasi f6.umra, amit mi szerveztiink a k6pvisel6

tifusainmal, 6s ott egyezs6g alakult ki abban, hogy a faluban rossz hangulat van ds ezen

vdltoztatni kell.

A magam rdsz6r6l fgy szeretndk vdltozatni ezen, hogy nem kezdek el Avehi azok mellett az

drvek mellett, arnik a tiizfdszk6t adjdk a telepiil6sen 16v6 konlliktusoknak, mert csak tov6bb

szitaniim a tiizet. Ebb6l okulva ndzziink el6re, 6s gondoljuk 6t milyen feladataink vannak. A
Richird fejb61 mondja azokat a k6dsz6mokat amelyek a megjelent vagy m6g meg sem jelent
palyirzatok kddszdmai. Azt kdrem, bizzanak bemiink, ds a kiivetkez6 dsszejijvetelen a

biztat6st ldssam a szemlikben, most nem azt letom. Mind azon dolgozunk, hogy Becsvtilgye
fejl6djttn. J6 €Edssel tiilt el, mint becsvdlgyei lakost, hogy egy ilyen j61 kdpzett, okos

fiatalember a falu polgAmestere ds az alpolgamestere szintugy. Ok a biztositdk ana, hogy
ezeket a pAlylzatokat a telepiil6s meg tudja val6sitani ds ez5ltal Becsvdlgye fejl6dni fog.
KdszijniJm hogy meghallgattak.

Farkas G6bor: Utpadka mikor lesz hell,redllitva; az 6vodakonyh6val mi a helyzet?

Bicsrik Richdrd polgSrmester: Kdtelez6 rdsze a p^lytuafiak akonyha kialakitAsa. Kdt m6d
van a falu fejl6d6sdre:

Pdlyr2attal induluk, ene van lehet6sdgiink.

A velbkoz6sok a m6sik lehet6s6g, p61d6ul hogy olyan ipariizdsi ad6t kapjunl, mint Nova,
nem okozna probl€mrit a t€rkoves jfuda. Hogyan hozzuk ide a vdllalkozrisokat. Rendezv6nyek
tafiasa sor6n ragadnak meg embereket az ilyen momentumok. Nagyobb rendezv6nyekkel

nagyobb volumenii embereket mgadna meg a telepiil6s. Meg nem tudjuk mivel lehet idehozni
a vdllalkozdsokal. Egyenl6re az ismerets6geinken kereszttil pr6b6lkozunk.



Zalaerd6nek Nagykanizsdn van a szdkhelye, oda fize1i az ad6jat. Nem kevds drtdket hodanak
el Becsviilgy6r6l. Ez nem csak becsvdlgyei probl6m4 Teskindnak, Kust6nszegnek is
probl6ma.

Farkas Gibor: Mi a sorsa a Tijzolt6szertdmak? Odajrirtak a fiatalok edzeni.

Bicsik Rich6rd polgfrmester: Ugy tudom most is odajAmak.

Farkas Gibor: Nem volt ott Nagylengyelben a Karitasz g),i ds6n, minden polgiirmester ott
volt.

Bicsrik Rich6rd polg{rmester: Sajnos nem tudok egy id6pontban tdbb helyen megjelenni.

Pais Lajos: 2014 6sszel azt mondtAk van 8 milli6 forint padkdzisra. 2015 tavaszra igdftdk,
nem tortdnt meg semmi. En megcsinriltam, a temploinnal lerakott kavicsb6l k6rtem.

Bicsik Richrrd potgdrmester: lgen, igaza van. Ki mondta a 8 mi11i6 forintot? A szennla,iz
hellre6llit6sar6l lehet sz6. Mindenkdppen kiirbe j6rjrik jegyz6 rinal.

Vide6 felvdtelt fog kdsziteni minden tediletr6l, mikor az optikai k6belt hrizzik. Munkateriilet
dtaddsdnfl ki akarom kdtni, hog/ teljes m6rtdkben helyre6llirs6k ajtud6t. K6fie hogy tdrk6vel
rakjdk le. Minden megtesz, hogy ne s6riiljenek az drdekeink. Jegyz6 6rt6l m6r k6fie, hogy
irjanak valamit, ami jogilag is meg6llja a hely€t. Nemcsak az internetet, tv-t, telefont is

megoldja. Nem ldgk6bel. Azon leszek, hogy ebb6l a lehet6 legtdbbet hozzuk ki.

Kiss Lajosf A szennyvizn6l folyamatosan jiimek e16 a probl6mdk, kj ftanszirozza a

szivattltk cserdj€t?

Bicsdk Rich6rd polgarmester: A szerJnryiz},Al6zat kaxbantaxtasa a Zalaviz-hez tafiozik.
Hat6s6gi 6ras a szenn).viz, ebbe bele kell hogy f6rjen. Javasoltak b6vit6st, 6temel6t.

Kiss Lajos: A Honlap nem miikddik rendesen. Tiibben szerettek volna ndv ndlki.il maradni,

akkor v6llalja, hogy 6 tette fel a kdrddseket. A 280 emberbe 6 is beletartozik.

Bicsik RichSrd: A honlap mffkddik. & aliir6sok6l annyit, hogy megkdrdeaem hdrom
embert, mindharom azt mondta, azt ft6k ale, hogy legyen itt orvos.

Nagy B6l6n6: 6n elolvastam, azt irtam alA, hogy a hogy a Pavlo doktor ds az Enik6 mamdjon

Moln6r Barbara: Lehet-e tudni, hogy mennyi k6rq'6t vittek el?

Nary B6lin6: Mennyi az a hat6r, hogy m6g adnak 6llamit.

Bicsik Rich{rd polgirmester: Ezer kdrtya. Liter6ti doktor mondta, hogy 40-50 kalydt
littek hozza ds mdg kb. ennyien jrimak hozzia aktk mdg nem vittdk At a k6rty6t. Mosl is
mildenkit ana k6rck, nehogy elvigye a krirtyitjitt b6rhova, mert az:zal veszdlyezteti az ri]land6
orvost 6s olyan soisra jutunk mint Nova, hogy olyan sok kfutyAt elvisznek, hogy ut6na m6r
az6rt nem jiin ide az orvos.

Horvdth J6zsefn6: mennyi esdlyt l6tsz arra, hogy az iskola megmaradjon.



Bicsik Richird polgirmester: Ez a sziil6kdn mulik. Egyszerii, ha a sziil6k ide iratjAk a
gyerekeket , akkor lesz iskol4 ha nem ide iratjdk nem lesz iskola.

Horvrtl Ferenc: Ide nem lehet beiratni, csak Csonkahegyhatra, melt tagint6zn6ny. Az
iskol6ba nem engedtdk, hogy oda iratkozzanak.

Bicsdk Richird polg4rmester: Mi tamogaquk a sziil6ket mindenben.

Horv6th J6zsefn6: Tavaly mi felvellaltuk az iskol6t, senki nem tejdkoztatott benniinket, hogj/
milyen lehet6s6geink vannak.

T6th Balrzs:2013-ban volt egy iskol6val kapcsolalos megbeszeles. A Magai Agi akkor
felhir,'ta a figyelmet, hogy Kustanszeggel probldma lesz. KustAnszeg lemondott az iskolir6l.

Bicsdk Richdrd polg{rmester: Besz6lni fogok az igazgat6 imal.

Farkas G6bor: MiAt nem lehetett nyilv6nos farsang az iskol6ban?

Bicsrik Richdrd potgirmester: Itt volt nyilvdnos farsang, az iskola diinti el, hogy oft milyen
farsangot taltanak.

Horvdth Vilmosn6: En kerestem meg a polg6nnester urat, €s kdrtem meg arra, hogy legyen

szives igy besz6ljen, az iskol6r6l, hogy ne keltsen remen)'t a sziil6kben. Juci is ott volt, dn

kdrtem, hogy mindketten jelen legyenek.

Tavaly 6n voltam az els6, harcoltam drte, hogy maradjon iskol4 melt akkor m6g volt es6lye.

Bel5ttam, hogy sajnos nincs 6rtelme. Nagyon sokan nem 6lltak ki amellett, hogy mamdjon az

iskola.

Pr6b.iljon a kdt polgArmester j6 kapcsolatot kialakitani az igazgat6 fuial. Csinriljunk a
gyerekeknek sok kdziis programot. Te irtad az irjsrigba nagyon j6l, hogy a falvaknak dssze

kell fogni. Kdfiem, hogy hivjuk ide musona a gyerekeket CsonkahegyhAtr6l is, az

igazgat6hoz elmentem, mindenben tdmogatott.

M€g egy fontos dolog, aggaszt a pajzsszegi temet6, att61 felek, hogy nem fogok bef6mi,
nagyon tele van.

Bicsik Rich{rd polgdrmester: Rdgebben beszeltiink err61, de hosszritrivon megoldrist kell
keresni.

Az iskol6val kapcsolatban nekem is cdlom, hogy a Zsolttal j6 kapcsolatot dpoljak. Sziiksdg
van a gyerekekre, a.hhoz hogy ift maradjanak fontos, hogy ide szoktassuk a gyerekeket

Csonkahegyhdtr6l 6s a kdmyez6 telepiildsek6l.

Horvdth Vilnosn6: Aldr a Ba$i, akfu a Kati idehozza a gyerekeket.

Mileji Liszl6: Nem kiv6ntam hozz'sz6lni, a pajzsszegS temet6 gond. Becsvdlgye

Onkorftinyzatnak van aranykoronAja a temet6 melletti osztatlan teiiletben. Nincs megoldva a
parkol6. Mdjusban kezd6dik a kim6r6s, oda kell frgyelni, hogy az dnkomdnyzatnak a



paxkol6 r€szt 6s a temet6 b6vit6st kapjuk meg. Ezzel a pajzsszegi temet6 k6rddset helyr€ lehet
tenni,

Bicsdk Richird polgrirmester: Megkdsztiniim mindenkinek a tttekndt, kdszdndm, hogy az
dtleteikkel hozzajdrulnak a falu jdv6j6hez. Remdlem, hogy legkdzelebb rnrir nlugodtabb
l6gkttrben tudunk dsszeiilni, mdg kr€ativabban mint most. Kdszdndm mindenkinek a ttirelmet.
A kitzmeghallgatds 20.30 6mkor vdget 6rt.
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