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JEGYZOKONW
Készült Szakály Község Önkormányzata

Képviseló-testületének 2018. november
26-án 17 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról.

Az ülés helye: a Művelődési Ház nagyterme
Jelen vannak:
Törő Péter polgármester
Feuerbach Szabolcs alpolgármester
Hideg Tamás képviselő
Horváth Zolán képviseló
Véhman János képviselő
Kovács Gábor képviselő.
Távol

maradt:

Juhász Zsuzsanna képviselő.

Tanácskozási joggal jeIen van:
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőiegyző
Györe Erika jegyzőkönyvvezető
Szakály község lakossága részérőlkb. 30 fó jelent meg.
Törő Péter polgármester: megállapítja, hogy a testületből 6 fő jelen van, tehát az

ülés határozatképes, azt megnyitja.
lsmerteti a megjelentekkel, hogy a közmeghallgatásról kép- és hangfelvétel készül.
Először tájékoztatást kíván adni az idei év történéseiről, a jövő évi tervekről,
elképzelésekről, majd
lakosság részérőlközérdekű ügyekben kérdéseket,
javaslatokat vár.

a

Törő Péter polgármester megköszönte
képviselő-testületet a megjelenésükkel.

A

közfoglalkoztatás

a

hallgatóságnak, hogy megtisztelték a

az idei évben is nagyon hasznos volt, 21 fő vett részt a

programokban. A sertésekkel biztosítva volt a konyha húsellátása, valamint jutott a
rendezvényekre is belőle.
Két fóliasátorban folyt a paprika-és paradicsomtermelés, és a földterületeken is
termeltek zöldségféléket, amit a konyhán használtak fe].
Tamásiban idén is részt vettek a közfoglalkoztatási kiállításon, ahol megmutathatták,
hogy mit termeltek az idei évben.
Fontos feladat egész évben a temető rendben tartása, ezért sok elismerést kapott az
önkormányzat. Rendben vannak a parkok, terek, a kertek, a gyümölcsös, ez a,,sokat
szidott" közmunkásoknak köszönhető.
A lakosság véleményétszeretné majd kérni a temetőben lévő régi, már gazdátlan
sírokkal kapcsolatosan. Van egy olyan lehetőség, hogy ezeket a síremlékeket
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vehető lenne, lehetne ott egy új parcellát kialakítani, Természetesen ezt a
lakossággal egyetértésbenszeretnék elvégezni. Van az önkormányzatnál egy
elektronikus nyilvántartás a sírokról, illetve kihelyezésre került egy térképis a

temetöben. Szakályban továbbra sem akarjuk bevezetni azt, hogy a sírhelyeket újra
meg kelljen váltani, mert ez bizony elég nagy terhet jelenthetne,

A Szabadság utcában az önkormányzat megvásárolt egy házat, amely lebontásra
került. A helyén tervben van egy játszótérnek a kialakítása, hiszen ott az utcákban

sok a gyermek, így ők azt ott biztonságosan tudnák használni.
Az idei évben kevés lehetóség volt pályázatok benyújtására, de ezek közül már
Szakályban szinte minden el is készült a korábbi években, Jövőre új a falvakat
támogató programok indulnak, talán abban lesz majd lehetőség újabb pályázatokra,
Amire nagyon nagy szükség lenne az a szennyvízberuházás, hogy minél olcsóbban
elkészülhessen a mi községünkben is.
A parókia helyén lévő pince felújítására adtunk be pá|yázatot. Itt lehetne egy
közösségi helyet kialakítani, de erről még nincs döntés. A műfüves pálya elótt fog
készülni egy sportpark, ezek kinti torna eszközök lesznek, amit mindenki bátran
használhat majd.
Az intézmények: az óvoda, az iskola és a konyha is jól működnek.
Az idei évben is sok hagyományos rendezvény volt a faluban, amiknek nagy sikere
volt, köszönet ezért a rendezőknek és a résztvevőknek.
llyen nagy rendezvény volt: a Kaposmenti I{úsági Találkoző, a Gyermeknap, az
Arató-nap, a Szüreti felvonulás, az ldósek napja stb, Külön köszönet jár a község
nyugdíjasainak, akik minden rendezvényen aktívan részt vesznek, segítenek a
szervezésben és a lebonyolításban, ők azok, akikre mindig lehet számítani, A
Könyvtárban és a Művelődési Házban rendszeres programok vannak, minden
korosztály számára,
A civil szervezeteket is támogatja az önkormányzat, minden létesítménytermei fűtve
vannak, hogy azokat télen is lehessen használni.
Településrendezési terv is készül, mert sajnos az előzőre hiába vártak éveket, az
nem készült el.
A Jókai utcai árok is elkészült, vis maior támogatást kapott rá az önkormányzat, és
ennek keretében a malom melletti árok is elkészült,
Szükség lenne az utak, járdák javítására is, de meg kellene várni, hogy a 3 település
által benyújtott szennyvíz beruházásos pályázat nyertes lesz-e, mert csak a
beruházás elkészülte után lenne értelme ezt elvégezni.
A lakosság részérő! több bejelentés is érkezik a víz, szemétszállítás, közvilágítással
kapcsolatban. Naponta jelezzük ezeket a problémákat a szolgáltatók felé, akik
igyekeznek azokat rövid idön belül orvosolni.
Volt egy autós baleset, aminek következtében összetört a falu végéna buszmegálló,
helyette készíttettünk újat, hogy senki ne ázzon.
A focijelenleg stagnál, talán majd jövőre újra lesz csapat.
Elsőként szeretnék köszönetet mondani az egész éves támogatásért Kőszegi
Lászlónak és a Hőgyészi Agrokémiai Kft-nek, akikkel nagyon jó a kapcsolatunk, és
mindig mindenben számíthatunk rájuk.
köszönettet tartozok az idei évi sikereinkért a munkatársaimnak, a közmunkásoknak,
képviselőtestületnek, áz
pedagógusoknak,
konyha dolgozóinak,
egyesületeknek, valamint a családomnak.
Biztosan van még sok tennivaló, de ez elsősorban pénz kérdése,és ehhez megfeleló
pályázati lehetőségekre van szükség, amit igyekszünk teljes mértékben kihasználni.

a

a

a

4A

polgármester elmondta, hogy a következő évben is szeretnének kihasználni
minden pályázati lehetőséget, mert a beruházások csak ilyen támogatásból
valósulhatnak meg. A jövő évben is folytatódik a közmunkaprogram, az erre
vonatkozó tervek már elkészültek és benyújtásra kerültek.
A jövő évben is szeretnék a hagyományos rendezvényeket magas színvonalon
megtartani, ehhez is keresik a támogatási lehetőségeket. Fontos a civil szervezetek
támogatása, a velük való jó kapcsolat megtartása, mert így lehet közösen kihasználni
a lehetöségeket. Terv tehát van bőven, és minden lehetőséget megragad az
önkormányzat,

hogy a falu tovább szépüljön, épüljön.

Most pedig kéri a jelenlévőket, hogy mondjanak véleményt,illetve kérdezzenek
bátran.

Varga János lakó: elmondja, hogy a temetóben jó lenne a ravataloző fölé egy tető,
hogy nem ázzanak esős időben a gyászolók.

Törő Péter polgármester: elmondja, hogy próbálkoznak pályázattal, mert ahhoz,
hogy igényesen kialakított tető készülhessen, szükség van támogatásra.

az

Paczolay László lakó: megkérdezte, hogy
Ürgeváron lévő hizlalda
szennyvíztelepet miért engedélyezte így a polgármester, és azért mit kapott cserébe.
Mert olyan bűz van azőta ott, hogy nem lehet éIni, és minden tele van patkánnyal és
léggyel. Tudomása szerint
polgármesternek kellett volna összehívni ezzel
kapcsolatosan egy közmeghallgatást, de ez nem történt meg, csak engedélyezte és
aláírt minden papírt a lakók megkérdezése nélkül. Abszurdum ami ott folyik, és ezt ők
nem fogják ennyiben hagyni, még a W-t is ki fogják hívni. A másik kérdésea
,,lőtéren" történt fakitermeléssel kapcsolatos, ki engedélyezte azt, és hova lett el a fa
illetve az ára? Azt sem érti, hogy a községben miért nem kapnak az emberek tüzelő
támogatást, pedig tudomása szerint sok embernek lenne szüksége rá.

a

Törő Péter polgármester: válaszában elmondja, hogy visszautasítja a vádat, hogy ő
bármit kapott volna cserébe az engedélyért,annál is inkább mert az engedély
kiadása nem az ő kompetenciája volt. A sertéstelep engedélyeztetéséhezaz
önkormányzatnak nincs semmi köze, azt a területi környezetvédelmi hatóság
engedélyezte. A szociális tűzifára valóban nem nyújtottak be pályázatot, azért mert a
legtöbb embernek ez nem segítség,és megalapozott igény sem volt rá.
Dr. Schutzbach Ferenc címzetes íőiegyző: elmondja, hogy azürgevári sertéstelep
engedélyezési eljárásában Szakály község önkormányzatának semmi szerepe nem
volt, az engedélyeket a Szekszárdi Járási Hivatal adta ki, és ennek megfelelően
kaptak engedélyt tőlük a trágya tárolására is.
A fakitermelés nem volt engedély-köteles, az értékesítésrőla képviselő-testület
döntött, az ára bekerült a költségvetésbe,

Paczolay Csaba !akó: elmondja, hogy elhangzott a polgármester részéről pár olyan
szó, ami nem idevaló egy közmeghallgatásra, és ő is szeretné megkérdezni, hogy
akkor pontosan mi a helyzet azzal a bizonyos fakitermeléssel. Ó annak idején
telefonon beszélt erről a polgármesterrel, aki azt válaszolta, hogy beviszik a fát az
önkormányzat udvarába és szétosztják a rászorulók között. Ehhez képest eladta azt
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egy hógyészi vállalkozónak, és elköltötték az árát

a

Kapos-menti Fiatalok
Találkozőjára. Véleménye szerin azért biztosan lenne igény a szociális tűzifára a
faluban, és szinte minden önkormányzat pályázik is rá csak Szakály nem.
Véleményeszerint az is baj, hogy a polgármester önállóan hozza a döntéseit, és
még a képviseló-testület sem tud róla. Véleményeszerint a polgármesternek kulturált
hangnemben kell válaszolnia bármilyen feltett kérdésre.

Törő Péter polgármester: válaszában elmondja, hogy a szóban forgó fáról ilyen

döntés született, ez van, akinek tetszett, van, akinek nem. Szociális tűzitát pedig nem
kért az önkormányzattól senki, azóta sem.
Nem kíván tovább személyeskedni és vitatkozni errő] a témáról, megkérdezi, hogy
más közérdekű kérdésevagy javaslata van-e valakinek.

Mivel senki nem jelentkezik, mindenkinek megköszöni a részvételt,és kellemes
ünnepeket és boldog új esztendőt kívánt a község minden lakójának, és a
közmeghallgatást 17 őra 40 perckor bezárta,

Kmft.

Dr. Sc

címzetes

h Ferenc

