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1045-4/2015. 

J E G Y Z İ K Ö N Y V 

Készült Szentistván nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. március 
5-én megtartott nyilvános, soron kívüli ülésérıl. 

Az ülés helye: Községháza 

J E L E N   V A N N A K 

Képviselı-testület tagjaként: 

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester, Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna 
alpolgármester-képviselı, Baranyi Katalin képviselı, Barta Szilárd képviselı, Dobó 
Anita képviselı, Kiss Lajos képviselı, Ördög Jakab képviselı. 

Tanácskozási joggal meghívottként: 

Derekas Sándor jegyzı, Aranyosiné Elek Ágota ügyvezetı

(Jelenléti ív a jegyz�könyvhöz csatolva.) 

I./ NAPIREND EL�TT:  

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Köszöntöm Szentistván közvéleményét, 
tekintettel arra, hogy televíziós felvétel készül az ülésrıl. Köszöntöm a képviselıket és a 
vendégeket.  A megválasztott 7 fı képviselı-testületi tagból 7 fı, a tagoknak több mint a 
fele jelen van, az ülés határozatképes, az ülést megnyitom.  

Jegyzıkönyv vezetésével megbízom Juhászné Sánta Zsuzsanna köztisztviselıt. 
Jegyzıkönyv hitelesítésére felkérem Baranyi Katalin és Dobó Anita képviselıket. 

Kérem, aki a személyi javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselı-testület 7 igen szavazattal a jegyzıkönyvvezetıre és jegyzıkönyv 
hitelesítıkre tett javaslatot elfogadta. 

Bejelentem, hogy a soron kívüli ülés indoka, hogy a március 15-ei rendezvénnyel 
kapcsolatos felhívás tegnap érkezett meg, ezért az ülésre történı meghívás is telefonon 
történt.  
Napirendként javaslom a március 15-ei ünnepséggel kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítását, helyi értéktár bizottság létrehozását, valamint indítványok, javaslatok 
megtárgyalását.  

A Képviselı-testület az ülés napirendjét – a polgármester javaslatának megfelelıen -  
egybehangzó 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
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ELFOGADOTT NAPIREND 

1./ Javaslat állásfoglalás kialakítására a március 15-ei ünnepséggel kapcsolatban. 
Elıterjesztı: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

2./ Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására 
Elıterjesztı: Derekas Sándor jegyzı

3./ Indítványok, javaslatok. 

II./ NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

1./ Napirend:  Javaslat állásfoglalás kialakítására a március 15-ei ünnepséggel 
kapcsolatban. 
Elıterjesztı: dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester 

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: A Honvédelmi Minisztérium országos 
rendezvényt kezdeményez a mi március 15-énk címmel, élılánc alkotására. Ez azt 
jelenti, hogy március 15-én, 15 órakor a csatlakozó településeken egyidej�leg,  közösen 
kerül elmondásra a Nemzeti dal. Ha van Petıfi utca, Kossuth utca a településen, a 
rendezvény helyszíne ez a közterület legyen. Videó felvételeket, fotókat lehet készíteni, 
melyet a facebookon tesznek közzé a szervezık. A csatlakozási szándékot 
visszajeleztem, hiszen nagyon rövid idı állt a rendelkezésre.  
Az eredendıen tervezett települési ünnepség idıpontja március 13. A m�sort az iskola 
tanulói adják és én készülök ünnepi beszéddel.  
Abban kérem a testület állásfoglalását, hogy a saját rendezvényünket bekapcsoljuk-e 
az országos rendezvénybe. Úgy gondolom, kicsit méltatlanul elfeledkeztünk errıl az 
ünneprıl. 
Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna alpolgármester: Már korábban is kezdeményeztem, 
hogy az ünnepeket ne két-három nappal elıtte ünnepeljük, hanem a napján. Azt nem 
értem, hogy akkor most két rendezvény lesz? 

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Ezt kell eldönteni. Más települések általában 
igazodnak az országos kezdeményezéshez. Szeretném, ha a vasárnapi rendezvényre 
sor kerülne. 

Kiss Lajos képviselı: Mint iskola igazgató jelzem, hogy egy héttel elıtte nem célszer�
mozgatni és átszervezni a m�sort, tekintettel a gyerekekre. �k már színpadra készítik a 
m�sort. A gyerekek szereplését a tervezett péntek délutánra támogatom.  

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Két rendezvény is maradhat. Azzal egyetértek 
és támogatom a jövıben, hogy idıt, energiát és nagy odafigyelést kellene szentelni 
ennek az ünnepnek, és a napján tartani.  

Ördög Jakab képviselı: Igazgató  úrral egyetértek. Ha már bevállaltad, legyen két 
rendezvény. Nem biztos, hogy a napján meg lehet mindig szervezni. A hagyományokat 
meg lehet változtatni, de idıben kell elkezdeni. Nem az a lényeg mikor tartjuk, hanem 
hogyan.  
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Baranyi Katalin képviselı: Sajnos érdektelenség tapasztalható a nemzeti ünnepekkel 
kapcsolatban. Az emberek a gyerekek után jönnek el a rendezvényre. Egy héttel elıtte 
nehéz változtatni. A jövıben  a változtatással egyetértek. 
Most legyen vasárnap is program, javaslom például, újlenyomattal kokárdát, zászlót 
készíteni, lehet léggömböt eregetni, nemzetiszín karkötıt készíteni a gyerekeknek. 
Az ünnepeken is tudjuk már, hogy szentistvániak vagyunk, ne csak a problémák során.  

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: A hozzászólások alapján úgy látom, hogy a két 
ünnepség  a támogatott, de a jövıben javaslom az országos rendezvényhez igazodni.  
A hazaszeretet komoly érzés, szánjuk rá a megfelelı idıt.  
A vasárnapi ünnepség helyszínéül most a Kossuth utcát javaslom. A SZKULTINFO 
ügyvezetıjét kérem a rendezvény megszervezésére. Kérdezem van-e egyetértés 
abban, hogy két ünnepség legyen, és az országos rendezvényhez való csatlakozás 
helyszínéül  a Kossuth utca szolgáljon. 

Ezt követıen a képviselı-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással (szavazásra jogosultak száma 7 fı)  meghozta következı határozatát: 

Szentistván nagyközség Képviselı-testületének 
20/2015.(III.5) határozata 

Tárgy: Csatlakozás a „Mi március 15-énk” országos programhoz 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 
csatlakozik a Honvédelmi Minisztérium által kezdeményezett országos 
rendezvényhez és 2015. március 15-én 15,00 órakor a Kossuth utcán sor 
kerül a Nemzeti dal közös elmondására. A települési ünnepség idıpontja 
2015. március 13. 

Az ünnepség szervezésére felkéri Aranyosiné Elek Ágota ügyvezetıt. 

Határidı: értelemszer�en 
Felelıs: Aranyosiné Elek Ágota ügyvezetı. 

2./ Napirend:  Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására 
Elıterjesztı: Derekas Sándor jegyzı

(El�terjesztés írásban a jegyz�könyvhöz csatolva) 

Szóbeli kiegészítés nincs. 

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Az értéktár bizottság létrehozása várakozott ez 
eldöntendı kérdések sorában. Úgy gondolom, hogy Szentistván település, ahol ilyen 
néphagyomány van, nem teheti meg, hogy azok ne kerüljenek bele az értéktárba.  

Aranyosiné Elek Ágota ügyvezetı: Nem csak tárgyi, hanem szellemi értékekre is, 
valamint nem csak régiekre, de a ma értékeire is gondolhat a bizottság, és dönthet az 
értéktárba történı felvételrıl. 
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Ezt követıen a képviselı-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodással (szavazásra jogosultak száma 7 fı)  meghozta következı határozatát: 

Szentistván nagyközség Képviselı-testületének 
21/2015.(III.5) határozata 

Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

Szentistván nagyközség Önkormányzatának képviselıtestülete A magyar 
nemzeti értékekrıl és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, 
valamint az annak végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak 
szerint a településen fellelhetı nemzeti értékek felkutatása, azonosítása, a 
települési értéktár létrehozatala és annak gondozása, valamint adatainak a 
megyei önkormányzat részére történı megküldése céljából helyi értéktár 
bizottságot kíván létrehozni. Az értéktár bizottság létrehozásának 
elıkészítésével, valamint a bizottság tagjaira történı javaslattétellel a 
képviselıtestület, a Szkultinfo Kft Ügyvezetıjét Aranyosiné Elek Ágotát 
bízza meg.  

Határidı: 2015. március 26. 
Felelıs: Polgármester 

3./ Napirend: Indítványok, javaslatok 

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Tájékoztatom arról a testületet, hogy a civil 
szervezetek m�ködési  támogatására pályázatok jelentek meg a Nemzeti 
Együttm�ködési Alapnál, mely jól kapcsolódik az elızı testületi ülésen elhangzottakhoz. 
A pályázati lehetıségrıl tájékoztattam az érintetteket. A benyújtási határidı március 16, 
elég rövid. Kértem Aranyosiné Elek Ágotát, hogy segítse a civil szerveztek pályázat 
készítését. Kérem a civil szervezeteket, használják ki ezt a lehetıséget.  Szükség 
esetén pályázatizó céget is tudunk ajánlani.  

Aranyosiné Elek Ágota ügyvezetı: Megkerestem a civil szervezetek vezetıit tájékoztató 
tartására a pályázattal kapcsolatban. A TITÁN egyesület nem kíván részt venni, van aki 
nem felel meg a feltételeknek, a Gyöngyösbokrétás egyesület nyitott, de jelentıs 
segítséget kér a megíráshoz. Félı, hogy kifutunk az idıbıl, mert regisztrációra van 
szükség. Ha több pályázó is lesz, akkor szükség lehet pályázatíró cég bevonására. 

(Beszélgetés a pályázathoz kapcsolódó regisztrációról, a civil szervezetek m�ködéi 
költségér�l.) 

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: A településen félretájékoztatások vannak, 
ezért szükséges tájékoztatás a közfoglalkoztatásról. Változások vannak a 
közfoglalkoztatottak alkalmazásában.  Több pályázatunk már támogatott, de még 
vannak elbírálatlan pillérek is. Szabályok vannak az alkalmazás sorrendjére, melyet a 
munkaügyi központ levélben is közölt. Elsısorban azokat kell behívni 
közfoglalkoztatásban, akik nyilvántartott munkanélküliek, de nem részesülnek ellátásba, 
ezt követi a foglalkoztatási támogatásban részesülık, majd az álláskeresési ellátásban 
részesülık.  
Sajnálatos, hogy a Munkaügyi központban is félretájékoztatták az érdeklıdıket.  
Azt is meg kell jegyezni, hogy ez a sorrend nekünk sem mindig jó, hiszen a 
feladatellátást akadályozhatja, ha az érintett körben nincs megfelelı szakember, de a 
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sorrendet nekünk be kell tartani. Kérem a lakosságot, hogy fogadja el ezt a 
tájékoztatást. Sok esetben a munkaügyi központ fogja megmondani, hogy kit 
alkalmazzunk.  

Derekas Sándor jegyzı: Az önkormányzatnak kötelessége részt venni a foglalkoztatás 
megoldásában,  a közfoglalkoztatásban. Speciális a helyzet, mert a munkaügyi központ 
nyilvántartásában lévı emberek, munkanélküliek közül kell válogatni.  
A támogatott projektek konkrét feladatokat tartalmaznak, ehhez kell az embereket 
hozzárendelni. Ezért gát esetenként a polgármester asszony által ismertetett sorrend. 
Más közfoglalkoztatók is vannak, mint például a vízügy, akiket nem köt ez a sorrend.  
Március 1-tıl egyértelm�bbé fog válni a foglalkoztatás.  

Barta Szilárd képviselı: Kérdezni szeretném, hol tart a szociális szövetkezet 
szervezése. Kérdésem oka, hogy a részemrıl átadott módszertani anyag készítıi a jövı
héten a környéken járnak, és esetleg egy személyes találkozás is létrejöhet. Szociális 
szövetkezeti hálózatot építenek és szóba jöhet Szentistvánon is egy feldolgozó ipari 
létesítmény építése. 

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Az általam elkészített dokumentumokat 
ügyvédı leellenırizte, javítanom kell benne. Döntésre a testület elé fogom hozni. A 
képviselı úr által adott módszertani útmutatót még nem tudtam átnézni. A találkozásra 
nyitott vagyok.  
Az egyik közfoglalkoztatotti projektünk támogatásának feltétele is lesz a szociális 
szövetkezet alakítása.  

Dobó Anita képviselı: Számomra fontos kérdésrıl történı beszélgetést 
kezdeményezek, nevezetesen vannak-e korlátai, szabályai a képviselı nyilatkozat 
tételének. Érdeklıdve olvastam Barta Szilárd képviselı beszámolóját, de késıbb furcsa 
dolgokat találtam. Nem igazán helytálló dolgokból igyekeztél olyan információkat 
közölni, mely kétkedésre ad okot az olvasóban. Külön is érzékenyen érintett az 
iskolával kapcsolatos megjegyzéseid. Úgy éreztem, hogy az írásod után hiteltelenné 
váltam. Például egy megbeszélésre hívtam a szülıket. Ehhez te azt a megjegyzést 
f�zted, hogy polgármester asszony csak akkor tud segíteni, ha jegyzıkönyv készül. Én 
egy baráti beszélgetésre hívtam a szülıket, polgármester asszony pedig a 
támogatásáról biztosított. A blogbéli levelezésekben leírtak mögött nagyon sok munka 
van már részünkrıl a gyerekek összeszoktatásában, beilleszkedésének 
elısegítésében. A probléma elsı megoldása nem az elmenekülés.  
Azt szeretném tehát kérni képviselı úr, ha nincsenek megfelelı, hiteles információid, 
akkor arról ne adjál tájékoztatást. Nem igazán etikus félretájékoztatni az embereket. Az 
jött le az írásodból, hogy lehetne tenni sok minden, de senki nem tesz semmit. Ezzel 
kapcsolatban szeretném a képviselı társak véleményét kérni. 

Kiss Lajos képviselı: A blogot olvastam. Sok megállapítással nem értek egyet. Aki ezt 
elolvassa, az a kép alakul ki benne, hogy az iskolában óriási problémák vannak a 
gyerekekkel. Mi az iskola dolgozói nem tartjuk veszélyesnek a helyzetet. (Idéz a blog 
bejegyzésb�l.) Azt nem értem, hogy mi alapján vontad le a leirt következtetéseidet.  
Véleményem, hogy a hozzád közel álló szülık keresnek meg téged az egyéni 
problémáikkal, de nem tudom, hogy milyen minıségben mennek hozzád. 
Képviselıként, barátként, intézményi tanács tagjaként, vagy párttársként. Úgy látom, 
hogy ezeket készpénznek veszed és általánosítod az iskolára.  



6 

Például írtad, hogy megkerestek, hogy terrorizálják a gyereket. Egy hétig figyeltem és 
ellenıriztem, de igazgatóként egyáltalán nem tapasztaltam ilyen problémát. 
A gyámüggyel kapcsolatos megjegyzést sem értem. A gyámügy más típusú ügyekkel 
foglalkozik véleményem szerint.  

Megtárgyalandó kérdésként teszem fel én is, hogy a képviselınek az iskolával 
kapcsolatban milyen jogköre van?  
A blogban irt, antiszociális megnyilvánulások az iskolában cím önmagában romboló 
hatású. 
Mondjuk ki a problémákat, de a helyükön. Nincs nálad a bölcsek köve. Kérlek, ismerd 
meg jobban az iskolát, a szülık által elmondottakat fésüld meg jobban. Jó lett volna, ha 
a pozitívumokról is írsz. Ne legyen egyoldalú a tájékoztatásod.  
A blog bejegyzésbıl az állapítható meg, hogy ebben a testületben te dolgozol csak, de 
falakba ütközöl.  

Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna alpolgármester: Szomorúan, majd felháborodva 
olvastam a blogodat. Robinhoodnak képzeled magad. Te dolgozol, a többiek csak úgy 
elvannak, szavazgatnak, nincsenek hozzászólások.  
Azt gondolom, azért vannak a bizottsági ülések, hogy ott beszéljük ki a témákat, ne itt 
testületi ülésen ország-világ elıtt. A testületi munka csapatmunka és te nem vagy 
csapatjátékos.  
Úgy látom a választás még mindig nem zárult le. Választás elıtt mondtad nekem, hogy 
a kampányban olyan fog elhangzani az egyik polgármester jelöltrıl, hogy nem csak 
polgármester nem lesz, de el�zik a településrıl. Most ez a jelölt like-olta a 
hozzászólásodat. Nem tudom kinek hazudtál. Keresd meg nyugodtam a 
telefonrögzítésedet, ha erre nem emlékszel.   
Nem értem az írásaidat, mert úgy t�nik, mintha te lennél a király.  
Nem akarsz a csapat tagja lenni, nem vagy hozzánk ıszinte, piszkáló megjegyzéseid 
vannak.  
Óriási problémának látom, hogy még mindig mintha választás elıtt lennénk. 
Nyilvánosan kimondják az emberek, hogy ahol tudnak, keresztbe fognak tenni ennek a 
testületnek. Az a volt képviselı, aki ezt kijelenti, az méltatlan volt arra, hogy itt üljön 
négy évig. Méltatlan az emberek bizalmára. 
Jó lenne ezt befejezni, mert a település döntött. Felháborítóak a hátbatámadások, 
piszkálódások.  

Baranyi Katalin képviselı: Szeretném a beszélgetés élét visszább venni. Nem olvasok 
blogokat, nem az én világom ilyen formában az internet. Veszélyes lehet.  
Azt gondolom, helye van annak, ha valakinek más a véleménye. Ezt el tudom fogadni. 
Azt viszont, hogy mit teszünk fel a világhálóra, már nem tudom elfogadni. Nem 
mindegy, hogy milyen képet festünk a településrıl.  
A választáson egyenként másként tesszük túl magunkat. A választás eredményétıl 
sokkal fontosabb dolgok is vannak az életben.  

Ördög Jakab képviselı: Úgy látom, és eddig is úgy láttam, mindenkinek szíve joga, 
hogyan képzeli el a jövıt. Azt tapasztaltam, hogy aki másként látta, mint a testület, az 
nem is lett képviselı a következı idıszakban.  
Csapat munkában kell dolgozni. Aki nem akar csapatban dolgozni, hagyjon itt 
bennünket. Ezt a választópolgárok is látják. 
A testületi ülés arra való, hogy ami ide tartozik, azt itt beszéljük ki. Döntés után már 
azonban ne legyen külön véleményünk a nagy nyilvánosság elıtt.  
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Választás eredményének elviselésére saját példámat mondom. Én rajtam senki nem 
kérheti számon, hogy az elmúlt ciklusban hogy viselkedtem, mert nem választottak meg 
polgármesternek. A testület szellemében dolgoztam. Természetesen ha volt más 
véleményem elmondtam, de nem a hátuk mögött. 
Jelen eset nem rendkívüli, mindig van hasonló. A vitáknak itt a helye az ülésen. A blog 
bejegyzéseid nem méltóak egy vezetıhöz, nem vezetıi stílus, hanem porhintés. 
A viták az ülésen történjenek. Itt a testületi ülés nyilvánosság elıtt bizonyítson mindenki, 
mennyire képes vezetıi feladatokra.  
Bebizonyosodik az is, melyet korában is hangoztattam, hogy egy ilyen településen csak 
független képviselı legyen. Pártelvek érvényesítése nem vezet jó eredményre. Az ilyen 
kiilleszkedett személyek munkája nem életképes.  
Arra szeretnélek felszólítani, hogy a testületi üléseken mond el a véleményedet, védd ki 
a magad igazát. Ha ezt nem tudod vállalni, nem kell itt lenni.  
A blog bejegyzés valóban rosszul jön ki.  
A blog olvasók is vegyék tudomásul, hogy a választásnak vége. Ne ringassa senki 
magát, hogy majd a polgármester kikészítjük, megosztjuk a testületet.   
A jelenlegi eset is inkább csak összekovácsolja  a testületet.  

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: A képviselık korábban jelezték már 
felháborodásukat, és most is indulatokat kelt a dolog. Szilárd tegyél egy ígéretet, hogy 
máskor itt a képviselık, a polgármester elıtt mondod el a véleményedet.  
A véleménynyilvánítás szabadsága abszolút jog, egészen addig, míg mást nem sért.  
A blog bejegyzés több képviselı társadat sértett. A település félretájékoztatása történt 
és több valótlan információt tartalmaz.  
Az önkormányzati törvénybıl egy mondatot szeretnék idézni, mely a törvény 
szellemiségét is kifejezi. Az önkormányzati képviselı a település egészéért vállalt 
felelısséggel képviseli a választók érdekeit.  
Úgy gondolom, ez is egy kampányfogás. Mindegy mi a téma, csak fesztivál hangulata 
legyen. Komolytalannak tartom. A hasonló bejegyzésekhez nem fogok hozzászólni, de 
valótlanság esetén a testületi ülésen le fogom reagálni.  
Elsı lakáshoz jutókkal kapcsolatban: a testületnek fontosak a fiatalok, a rendelet-
tervezet készül. Vannak érdeklıdık.  
Civil szervezetek támogatása jó taktika volt Szilárd részérıl, hogy tartózkodott, így lehet 
kifelé kommunikálni, hogy én többet szerettem volna adni, de hát ilyen ez a testület. 
Nem lett volna akadálya, hogy módosító indítványt terjesszen elı képviselı úr. 
A jövıben kérem, hogy a módosító indítványokat bizottsági ülésen terjesszék elı a 
képviselık. Nem kevés munka például egy költségvetésen átvezetni egy módosító 
indítványt.  
Rossz logika, hogy 2-3 lakó között akarjuk kiosztani a lakáshoz jutás támogatást. 
Rossznéven vettem a véleményed a tetıfelújításhoz kért árajánlattal kapcsolatban. 
Nem vagy te ács. A bizottsági ülésen bemutatott árajánlat munkaanyag volt. 
Az olyan kijelentésektıl meg tartózkodjunk, hogy osztogatunk-fosztogatunk. Ez 
borzasztó volt.  
A közfoglalkoztatással kapcsolatban leírtak abszolút nem felel meg a valóságnak.  
Szeretném felhívni a figyelmet arra rendelkezésre, hogy a polgármestertıl kell a 
képviselıi munkához szükséges tájékoztatást igényelni. Kezdesz egy kicsit hasonlítani 
egy másik jogászprofesszorra. 
A képviselıknek legyen már bizalma a jegyzı és a polgármester tudása iránt. 
Miért téged keresnek? Azért mert nyitott vagy a fél információkra. Aki rosszat akar 
hallani, az megtalálja azt, aki rossz véleménnyel lesz rólunk.  
Iskolai dolgokra válaszoltak az érintettek. Én kértem a szülıket, hogy elsısorban az 
iskola igazgatójához forduljanak. Egyébként nem mi vagyunk a fenntartók.  
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Érdekes módon a te kommunikációdból fakadnak a bonyodalmak. Ezek nem viszik 
elıbbre a képviselıi munkát. Sok képviselıvel vagyunk eltérı véleményen, vitatkozunk, 
de igyekszünk közelíteni az álláspontot. Az sem igaz, hogy engem Ördög Jakab irányit.  
Lényeg, hogy nekem össze kell tartani ezt a csapatot, ezért kérlek az együttm�ködésre. 
Mond el a véleményedet, bármikor állok rendelkezésre. Nem mindig értünk egyet a 
képviselıkkel, de nem civakodunk, mert nekünk a település elıtt példát kell mutatni. A 
megbeszélésre nagyon jók a bizottsági ülések.  
Vezesd a blogodat, de a hiteles tájékoztatás szellemében. A lakosságot pedig arra 
kérem, hogy a testületi ülésen elhangzottakat vegyék hiteles tájékoztatásnak.  
Javaslom, hogy dolgoztassunk ki egy etikai kódexet a képviselık 
együttgondolkodására, és önkéntes alapon kerüljön aláírásra.   
Megadom a szót Barta Szilárd képviselınek, most mond el a véleményed. 

Barta Szilárd képviselı: Nem az hangzott el, hogy általában nem kapok szót, hanem 
akkor nem kaptam, amikor egyszer Ördög Jakab kérdésére szerettem volna válaszolni.  
Anita! Azt a szülıt nem te kerested meg. A bejegyzéseket újra el kellene olvasni, mert 
sok véleményben értési hibákat vélek felfedezni.  Én nem sejtettem senkivel, hogy 
vigye el a gyereket az iskolából. Ezt visszautasítom. 
Kiss Lajos képviselı úrnak mondom, hogy én olyat nem írtam, hogy az osztályfınök 
bántalmazta a gyereket. Lelki terrorról beszéltem egy eset kapcsán. A gyámhatóság 
kérdése pedig szövegkörnyezetbıl történı kiemelés. Az iskola imázsát nem rombolja, 
hiszen a blog nem tart országos érdeklıdésre számot.  
Mintha én csinálnék mindent kérdéskörre válaszom, hogy a blogban a saját munkámról 
számolok be, tehát azt írom le amit én tettem, amit én gondolok.  
Az iskolával kapcsolatos írásom nem bántó szándékú, hanem segítı szándékú volt.  
Emberi erıforrás bizottsági ülés elıtt megkérdeztem polgármester asszonyt, kik írták a 
rendeletet. Azt válaszolta, hogy jegyzı úr és a hivatal dolgozói, de már ı is képben van. 
Bizottsági ülésen jeleztem, hogy szólni szeretnék utoljára. Más nem jelezte 
hozzászólási szándékát. Ezt azt jelenti, hogy nem volt más részérıl kérdés, vélemény, 
vagy már korábban ismerték a rendeletet. De kérdezem, hogy hogyan, hiszen a 
bizottsági ülés az elsı fórum a megbeszélésre. 
Szerintem az el�zni kifejezést nem mondtam.  
Sok információnak utána járok, sok hamisnak is bizonyul, arról természetesen nem is 
írok.  
Csapat munka. Szép gondolat, de visszautalnék a második testületi ülésre, a bizottsági 
tagok választására. Én egyedül szavaztam magamra. Polgármester asszony ezt a 
Jobbiknál azzal indokolta, hogy a testület engem azért büntet, mert felkerestem Koncz 
József urat és kértem tıle, hogy jelentse fel polgármester asszonyt, melyhez biztosítani 
fogom a hangfelvételeket. Ezt lehet hinni, vagy nem hinni. Ami biztos, hogy nem 
szavazott rám senki. Nem tudom elhinni, néhány képviselırıl, hogy befolyás nélkül nem 
szavazott rám. Itt biztos, hogy volt összebeszélés.
Szerintem a képviselıség nem csapatról és barátkozásról szól, hanem a lakók 
képviseletérıl. Lehet 6 fı egyformán gondolja, de nem biztos, hogy az a norma.  
Soron kívüli ülés témáját meg kell jelölni az SZMSZ szerint. Nekem nem mondta meg 
polgármester asszony. 
Módosító indítvány benyújtásának eldöntése érdekében tettem fel kérdést, melyre nem 
kaptam választ. Így hogyan tudjak módosító indítványt benyújtani.  
Valóban nem vagyok ács, de az árajánlat nagyon érdekes volt. A cserép leszedést két 
közmunkás is elvégzi.  
A közmunkás által elmondottakat írtam le. 
Miért a jobbikosnak mondják el a véleményt? Azért, mert a második testületi ülésen 
világossá vált, hogy én vagyok a fekete bárány. 
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Együttm�ködés felajánlását hiteltelenné tette a bizottsági tagságból való kiszavazás, 
illetve például a kedvezményes szén áráról többször beszélgettünk hogy 500 forint, a 
végén eldöntötte a bizottság, hogy 325 Ft, úgy, hogy én nem is tudtam róla. A válasz az 
volt, hogy telefonon döntött a bizottság. Szerintem ezt nem lehet telefonon eldönteni. 
Csak ki voltam hagyva.  
Etikai kódex készítésének nem látok akadályát.  

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Az ügyet lezártnak tekintem a magam részérıl. 
Tudnod kell, nehéz úgy együttm�ködni, együtt dolgozni, ha mindig felvétel készítés 
terhe mellett kell beszélni. Ez a bizalmatlanság oka, és ez nem az együttm�ködésre 
utaló magatartás.  

Baranyi Katalin képviselı: Én voltam veled a leg lojálisabb. Az a megjegyzés, hogy a 
saját eszünktıl nem szavaztam volna rád, rosszul eset, kikérem magamnak. 
Képviselıként nem hagytam magam soha befolyásolni.  
Bizottsági munkával kapcsolatban én megbíztam a jegyzı úr javaslatában, ezért nem 
volt kérdésem. Neked volt véleményed, javaslatod, elfogadtuk.  
A civil szervezetek támogatását és a lakáshoz jutás támogatását ne keverjük össze. 
Hivatalból történı segélyezést helyén valónak tartom.  

Ördög Jakab képviselı: Kábel tévé közvetítésrıl mindig a testület döntött. A hivatalból 
történı segélyezést a jövıben is javaslom. 

Koncz Attiláné Tanner Zsuzsanna alpolgármester: Aki bizottsági vagy testületi ülésen 
nem szól hozzá, nem azt jelenti, hogy nincs véleménye, csak nem biztos, hogy a 
bizottsági vagy a testületi ülésen mondjuk el.  Napi munkakapcsolat során sok kérdést 
megbeszélünk, értelmezünk. Neked is lenne lehetıséged elıtte kérdezni.  
A december 31-ei alapítói ülésen kérdezte polgármester asszony a véleményünket a 
javasolt személyekrıl. Akkor mondtad, hogy minek mond el a véleményedet, úgy is úgy 
van minden, ahogyan mi mondjuk. Ülés után a folyosón beszélgettünk és azt mondtad, 
hogy teljesen mindegy mirıl beszélünk, mert minden úgy van, mint Koncz József 
idejében. 

Barta Szilárd képviselı: Arról voltam híres, hogy én nem hazudok, már iskolában is. 
Polgármester asszonynak a választások után fóbiája lett a hangfelvétel.  
Én megígértem, hogy a választások után nem készítek hangfelvételt, nem is 
készítettem.  Anitának nem lehettem emiatt unszimpatikus már a második testületi 
ülésen.  Pontosan az említett alapítói ülés utáni esethez kapcsolódóan – mert én nem 
mondtam olyat, hogy minden úgy van, mint Koncz József idejében - valóban tettem 
ilyen kijelentést, hogy ezután mindent fel fogok venni. A kampány idıszakban készített 
felvételekkel soha nem éltem vissza, az saját használatra készült.  
Civil szervezetek támogatásáról és az lakáshoz jutás támogatásáról tudom, hogy nem 
egy. Pontosan azt mondtam, hogy ha tudnám mi a lakáshoz jutásra vonatkozó 
elképzelés, akkor tudnám esetleg azt mondani, hogy innen vegyünk el. Pontosan ez 
volt a konfliktus tárgya, és ezért gondolta Ördög úr, hogy erre nem kell válaszolni. 
Napi kapcsolattal összefüggésben a blog óta mindig azt mondjátok, hogy mindent a 
bizottsági ülésen kell megbeszélni, akkor miért nem bizottsági ülésen van megbeszélve, 
miért van elıtte szaladgálás.   

dr. Pusztai-Csató Adrienn polgármester: Az irodám ajtaja mindig nyitva van elıtted, 
vagy hívjál telefonon. Bár a rögzítés miatt még sokáig aggályos lesz a telefonon történı
beszélgetés. A rögzítés nagyon távol áll a személyiségemtıl. 
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