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Egyebek 
 
 

Mucsi Attila: Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az időközben bekövetkezett jogszabályi változások 
miatt 2013. évtől a gépjármű adó 60 %-át át kell utalni a központi költségvetésbe. 
 
Forgó Henrik polgármester: Véleménye szerint addig, amíg teheti az önkormányzat önállóan kell 
gazdálkodnia és nem társult formában, ezért is kell megfontolni, hogy mire költi a képviselő-testület a 
bevételt. Azokat az infrastrukturális beruházásokat, amelyek valamely féle munkahely teremtését segítik, 
azokat kell megvalósítani, ezért is nincsenek látvány beruházások. Ez a jövőben is így lesz.  
 
Veres János: Véleménye szerint Csanyteleken a mezőgazdasági termelés sorsa megpecsételődött és ezen 
nem segít ez a paprika termesztési lehetőség, mivel hiányzik a termények felvásárlása. Ma is működhetne 
ez a felvásárlás, amennyiben az a vállalkozó, aki a legjobb teljesítményt nyújtja az önkormányzat 
támogatását élvezné. A TÉSZ megszűnéséért is az önkormányzatot hibáztatta. A TÉSZ korábbi 
működését taglalta, melyet támogatni kellett volna.  Hosszan ecsetelte az önkormányzat által kihagyott 
pályázati  lehetőségeket, ha az önkormányzat nem a pénzt gyűjtögeti és él a pályázati lehetőségekkel, akkor 
a beruházásokkal most jobban állna, majd bibliából idézett. Azok a polgármesterek, ahol az 
önkormányzatok év végén pénzmaradvánnyal zártak, jutalomra voltak jogosultak. Meg lehetne nézni, hogy 
az adott időszakban az összes alkalmazottjánál mennyi jutalmat fizettek ki az önkormányzatnál.   
Véleménye szerint a szennyvízberuházás nem lett kellően átgondolva, talán kevés időt fordítottak rá, nem 
elég szakembert hallgattak meg. Más rendszert kellett volna választani. Még nem késő módosítani rajta. 
Meg lett szüntetve a településen az idegenfogalom, turizmus, víziturizmus, a lovakat levágták, így a 
lovasrendőrség is megszűnt, azóta az önkormányzat lovakat bérel.  
 
Kopasz Imréné képviselő:  Véleménye szerint Csanyteleken soha nem volt se lovas- se víziturizmus. 
 
Forgó Henrik polgármester: Olyan értelemben volt lovas turizmus, hogy ha a korábbi időszakból 
elővennék azokat a számlákat, amelyek a zabvásárlásokról szólnak, még mindig mellkasig a zabban 
járnánk. A gázberuházás ÁFA visszatérítéséből megvásárolt 11 lóval nagyon kreatív dolgokat lehetett 
csinálni, de ez már nagyon régen volt. Nem kívánta felsorolni a 12 év alatt megvalósult eredményeket, 
mivel ezek magukért beszélnek. Nagyon nagy hiba lenne a TÉSZ dolgait az Ő nyakába varrni. Emlékei 
szerint Veres János is azt mondta a polgármestersége ideje alatt, hogy a vállalkozások támogatása nem az 
önkormányzat feladata. Meggyőződése, hogy a szennyvízberuházás tervezése során kellő körültekintéssel 
jártak el a tervezők és a legideálisabb megoldást választották, melyet az illetékes hozzáértő általi 
engedélyeztetési eljárás lefolytatása bizonyít. Cáfolta a hozzászóló véleményét, mivel ennél olcsóbban, 
hogy a lakosságnak nem kell önrészt fizetnie, nem lehet megvalósítani a szennyvíz beruházást. 
 
Horváth Ferenc: A hivatal egyik fiatal női takarítójától szerzett információja szerint a fiatal hölgy a 
Polgármester úr szemetesében olyan iratot talált, melyben a hivatalnokok éves jutalmazása állt, 
személyenként 100 ezer Ft-tól 1 millió forintig terjedő összegben. 
 
Forgó Henrik polgármester: Évek óta nem volt jutalmazás sem a hivatalnokok, sem a képviselő-testület 
tagjai között, így személyére vonatkozóan sem. Utalt a képviselők javadalmazása összegének 
közalapítványba való átadására, abból közösségi célok megvalósítására, mint a közpark és a játszótér. 
 
Kató Pálné jegyző: Határozottan visszautasította a jutalomosztásra irányuló felvetést, mivel az nem állja 
meg a helyét. Elmondta, hogy 6 éve nem történt illetményalap emelés, így a köztisztviselők illetménye még 
infláció követésével sem emelkedett. A hivatal vezetőjeként kijelentette, hogy napi 10-12 órás közszolgálati 
munka utáni túlmunka díját sem honorálja a központi költségvetés, az önkormányzati és hivatali 
költségvetés pedig forrás hiányában nem tartalmaz erre összeget. Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy 
konkrét bizonyítékok hiányában, hallomáson alapuló mende-mondákra nem célszerű állítást tenni, mert az 
erkölcsi kérdéseken túl bűnvádi és polgári peres eljárást vonat maga után. Felhívta a figyelmet arra, hogy 



ha valakinek olyan információ van birtokában, amely jogsértést feltételez, akkor nem csak joga, hanem 
kötelessége is feljelentés formájában eljárást kezdeményezni, mert ennek elmulasztása bűnpártolás, viszont 
bizonyíték nélkül megállhat a hamis vád, ami súlyos bűncselekmény, ezért óva intett a nagy nyilvánosság 
előtt elkövetett cselekményektől, mint rágalmazás, becsületsértés, jó hírnév megsértése, amely akár peres 
eljárás keretében nem vagyoni kár iránti igényt is megalapozhat. 
 
Veres János: A templom évek óta meglévő díszkivilágítása alkalmazása hiányát kifogásolta, miközben az 
önkormányzat közpénzből más kevésbé fontos dolgot finanszíroz. 
 
Forgó Henrik polgármester: Véleménye szerint a díszkivilágítás a plébános ügye és nem az 
önkormányzaté. 
 
Kopasz Imréné képviselő: Véleménye szerint a településen sosem volt lovas turizmus. Több ciklusban 
töltött be képviselői posztot, de nem ebben a ciklusban, hanem a Veres János által vezetett képviselő-
testület időszakában  fordult elő éves szinten 1 havi képviselői javadalmazás jutalom címén való 
kifizetésére. A jelenlegi ciklusban tiszteletdíjat sem vesznek fel a képviselők, hanem azt egy alapítvány 
számlájára utalják. Elmondta, hogy személyes tapasztalata szerint óriási erőfeszítést tesznek és rengeteg 
túlmunkát végeznek ezen település érdekében a hivatal köztisztviselői, ezért méltatlan támadásnak ítélte a 
jutalmazásra vonatkozó felvetést. A Veres János polgármestersége ideje alatt került sor – takarékossági 
intézkedés keretében – a településen a közvilágítási lámpatestek felezésére, mivel minden második 
oszlopon leszerelték azt. A villanyhálózat közel 10 évre kötött korszerűsítése sem hozta meg a várt 
eredményt, mivel nincs megtakarítás az energiatakarékos égők cseréjéből.  
 
Márton Erzsébet képviselő: Több példán illusztrálta az általa vezetett óvodában megtörtént, 
félreértésen, pletykán alapuló vádaskodást és annak eredményét, melyet elítél ugyan, de a személyes 
megbeszélés, az intézményben folyó munka bemutatása oldja ezeket a kitalált dolgokat. 
 
Forgó Henrik polgármester: A közvilágítási lámpatestek 2000. évben történt leszerelése óta több 
lámpatest visszaállítására sor került és az, az önkormányzat anyagi lehetőségét szem előtt tartva, a lakossági 
igényekhez igazodóan folyamatos, pl. a Béla utca nem lakott részén lévő lámpatest, Rákóczi utcai lakott 
részére való áthelyezésével. 
 
 
Forgó Henrik polgármester: Megköszönte a megjelentek részvételét, s mivel  további hozzászólás, 
észrevétel nem történt, a beszélgetést 18.00-kor befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 

 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 polgármester        jegyző 
 

 
 
 


