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Előzmények:

A munkatervnek megfelelő időpontra meghirdetttik a közmeghallgatást.

Napirendi pontok:

1. Szennyvízcsatomázás IV/l. ütem
2. Hulladékkezelés új intézkedései
3. Migrációs helyzetértékelés Balatonszepezd vonatkozásában (a Balatonfiiredi
Rendőrkapitány s ág tájékoztatőja)
A meghívók kimentek, s ekkor érkezett egy képviselői figyelmeztetés:

,,Tegnapi fogadóórrámon - de előtte is folyamatosan szóban és e-mailben- a
lakosság tészéről éles kritika éri a Közmeghallgatás meghirdetését, ill.
lartalmát| Hirányolják, hogy nincs beszámoló az eddig elvégzeít önkormrányzati
munkáról, nincs pénzüryi beszámoló!". Ennek hatásrára azonnal rendkívüli
Képviselő-testtileti megbeszélést hívtam össze. A Képviselő-testület úgy
döntött, legyen pénzigyi beszámoló, valamint egy részletes tájékoztató, mit
végzett a testület 2015. áprilisa óta.

A közmeghallgatás tartásáv al kapcsolatban a törvény előírja:

. Évente legalább egyszú tartani kell
o Az időpontját előre meg kell hirdetni
o Megtartására aképviselő-testiileti ülés szabályai vonatkoznak
o A feltett kérdéseknek és javaslatoknak a helyi közügyekkel kell

összefiiggnie



Ezen utolsó pontot tekintve súlyos törvényszegést követtiink el, hiszen a
lakossági felszólalások nagy része magántermészetű volt.
összefoglalva elmondható, hogy ez egy nyilvános, rendes képvíselő-
testületi ülés, melynek célja a helyi közügyeket érintő kérdések és
javaslatok megtárgyalása.

Bevezető gondolatok
Miért pont szeptemberben?
korábban télen rendeáe a képviselő-testiilet a közmeghallgatrást, de ig az
üdülőtulajdonosok lemaradtak az összejövetelről.
Ki kit hallgat meg?
A közmeghallgatás közérdekűsége és nyilvránossága kétirrányú: azért van,hog7t
a köz meghallgassa a képviselőket (nemcsak a polgármestert), vagyis a
képviselők sziámot adjanak munkájukról. Erre törvény kötelezi őket évente
legalább egy alkalommal. Másfelől nyitottá teszi az önkormányzatot a
közösség felől érkező javaslatokra, felvetésekre, kérdésekre.
Az interaktivitás, amit a közmeghallgatiáson is említettem, egyfelőt a
kölcsönös, másfelől a közvetlen kommunikációt jelenti. Ennek szellemében
igyeksziink dolgozni.
Míért van szükség a ,rmít végeztünk' napirendi pontra?
sok esetben é'ibitálat az önkormányzatot arra vonatkozőan, hogy döntéseik
megvalósulása nincs megfelelően kommunikálva.
kommunilaíció
A döntéseinke! informáciőkat közzé tesszük az önkormányzat honlapján,
hivatalos kiadványunkban, hirdetőtáblákon. Rendezvényeinken szóban adunk
ájékoztaást.
kérem, hory a lakosság keresse ezeket a forrrásokat és éljen ezekkel a
lehetőségekkel!

Amennyiben valaki nyomon akarja követni a Balatons zepezden njtó
önkormányzati testíileti munká! akkor akár a jegyzőkönyvekből, a
zárszátmadásból, akár az ez évi költségvetésből megtudhitja azokat, mivel a
község hivatalos honlapján ezek elérhetők.

Az önkormányzati rendeletek, amelyek ennek a jogi alapját is képezik,
mellékleteikkel együtt elérhetők a Nemzeti Jogszabálytár www.nit.hu felületén
is.



A polgármester cselekedetei:

Hangsúlyozni kívánom, hogy a polgármester tevékenysége egyenlő a

képviselő-testiileti ülések határozatainak végrehajtásával, az önkormányzat
mindenkori képviseletével. A testületi döntések a képviselők közös
felelősségét testesítik meg.

Bínílatot kaptunk.

Birálatot arra vonatkozóan,hogy tul sok mindenbe fogunk bele: ahelyett hogy
szépen sorba takva a feladatokat - ha végeztiink az alőzővel kezdjünk bele a
következőbe... - dolgozrránk. A fe|adatok természete azonban nem teszi
lehetővé a pedáns erymásuániságot. Az ügyek sok esetben rqifunk kíüil álló
okok miatt késnek vagy meghiúsulnak, vary éppen eryidejűleg fuhak. Ezért
van szükség arra, hory parhuzamosan foglalkozzunk több dologgal" ig ha az
egyik üryünk átmenetileg zsákutcába jut, a másik felé tr"ldjuk erőinkot
átcsoportosítani.
Sajnálatos módon mán a napirendek ismertetése s€m ment zökkenönrenetesen.

Bekiabálrások hangzavara tette nehézkessé a kezdeti perceket. Bííáld fogadta a
pénzűgyi beszámoló beemelését a napirendek köze. Nfegíepve hpa§áalfulq
hogy a költségvetés adatainak isrrrertetése érdekében a helyszfinerr nom

szólaltak meg azok az emberek, akiket ez a pont erdekelt, vagr akik aú az
Ügyrendi Bizottság elnöke felé jelezték.

Meghívott előadóink, szakértőink segítségét azorrban többnyire siker
övezte. A szennyvizssatorna tervezője és a projektvezotő szakszerff válaszokat
adtak a felmerült kérdésekre" Fábián foíónika rendőr örnagr a§§mny

migrációról tartoff előadását tapssal jutalrnazta a hallgaósrág. Á. falugondnok
hulladékkezelésről szóló összefoglalója az rij intézkedések tapasffilffiió!
összefogott, hasznos napirendi pont volt.

A beszámolókat követő lakossági és üdülőfulajdonosí hazzár;zÁlíhwk"

kérdések személyes és magántermészetűek voltak tulnyomó többségben, Ez
emberileg érthető, csak nem ide való. Erre van a képviselői fogadóóra és az
önkormányzati ügyfelfogadási idő. Aki választ kapott eryéni kérdéseire, ru
felállt és hazament. A másik ember problémáját nem hallgatta meg, a valódi
közösségi ügyeket sem.

Szerencsétlen időzítéssel fogalmazta meg - egy helyi lakos - a

polgármesterhez cimzett személyeskedőhozzászólását. A polgármester két óra

eltelte után hivatalos ügy okán távozott a helyszínről, az ülésvezetést átadva az



alpolgármesternek. (Ezt az ülés elején bejelentette) Ennél fogva sajnálatos
módon nem válaszolhatott a felszólalónak.

Valószínűsíthető, hogy a fenti problémák nem kizrárólag balatonszepezdi
sajátosságok.
A közmeghallgatás intézménye ezek fenyében most nem érte el teljességgel a
céllát.
Annak érdekében, hogy a következő évben minden fiogi, kommunikációs és
gyakorlati),,értelemben teljes értékű közneghallgatást tudjunk tartani,
javaslom, hogy:
a-kizárőlag - közérdekű kérdéseket, felvetéseket,hozzászólásokat előzetesen
kérjük be (írásban, telefonon), iw u azokla adandó válaszokta fel lehet
készülni; a beérkezett kérdésekkel összefiiggésben a válaszadás
kötelezettségébe bevonjuk a képviselőket, így nem a polgármester és a jegyző
mondandójrára korlátozódnak az önkorm ányzati nyilatkozatok.
A következö évben is számítunk megtisáelö figyelmükre, javaslataikra!

Lukócs Ágnes
jegző

Sebestyén Lúszló
polgórmester
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Úti ce* Dunakanyar @sztergom-Vísegníd-Szentendre) Jelentkezni az
Önkomrányzaton Arany Enikő ügyintézőnél lehet a belépő díjak

befizetésével. Felnőtteknek 3.000.- Ft/fő nyugdíjasoknak 1.700.- Ft/fő.

Háziowosi rendeles 2016" olrtóber 07-től október 28-ig
BALATON§ZEPEZDEN

Rendel:
Dr. V*rga István háziorvos 06nO§9-3942

Október 07. pentek
Október l4. pentek
Október 2l. pentek
Október 28. pentek

13.00 órától - 15.00 óráig
08.30 órától - 11,00 óráig
l3.00 órától - 15.00 ónáig
08.30 órától - 11.00 óráig

Felelös kiadó: dr. Sebestyén Lász|ó polgármester - Balatonsz,epzd Közseg Önkormányzata
al2Balatonszepezd, Árpád u. 27, Telefon: 87t468-59l

e-mail: balatonvepeztph@t-online.hu hon|ap: www.balatonszepezd.hu
Szerkesztő: Arany Enikó


