
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 23.napján 

18 órakor megtartott közmeghallgatásáról.. 

Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében ( 9513 Csönge, 

Dózsa u. 23.)   

Jelen vannak: 

Nyéki Sándor polgármester, 
Lászlóné Németh Zsuzsanna alpolgármester, 
Kutasi Lajosné képviselő, 
Recse László képviselő. 

Tanácskozási joggal részt vesz: 

Vörös Andrea jegyző 
 
Lakosság részéről: 
60 fő. 
 
Nyéki Sándor polgármester üdvözölte a megjelenteket, és a lakosságot, megállapította, 
hogy a testület határozatképes, ismertette a napirendi pontokat. 
 
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúan egyetértett. 
 
Napirendi pontok: 
1.) Helyi közutak helyreállítása  
2.) Különfélék - Közérdekű javaslatok, hozzászólások. 

 
1.Napirendi pont: 
Helyi közutak helyreállítása  
 

Nyéki Sándor polgármester ismertette, hogy az önkormányzati utak helyreállítása két 
módon lehetséges. Ha kétévente egy-egy utat teljesen helyreállítanak, vagy minden utcát 
kátyúztatják. Elmondta, hogy az első esetben az, aki abba az utcába lakik, nagyon örülni 
fog, azonban mindenki más a faluba megharagszik, így az önkormányzati utak felújítására 
olyan árajánlatot kértek, hogy minden utcába a kátyúzás megtörténjen. Ezt követően az 
árajánlatokat szétosztotta a lakosság részére. 

Ács Ottó lakos szerint 2010.évben volt kátyúzás, amely során 27 tonna anyagot dolgoztak 
az utakba. Mostani helyzet az, hogy a kátyúkban lévő kavicsot ki kell szedni a lyukakból, 
mert ki kell vágni és úgy végezhető el a kátyúzás. Azon véleményének adott hangot, hogy 
ezek az utak a szennyvízberuházást követően lettek ilyenek, nem tettek alá megfelelő 
anyagot.  

Nyéki Sándor polgármester elmondta, hogy a szennyvízberuházáshoz nem tud 
hozzászólni, mivel az 10 éve valósult meg. Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban 2,5 millió 
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forintot kell az önkormányzatnak kifizetnie a kivitelező részére, mivel a belső bekötések 
munkájának a kifizetése nem történt meg maradéktalanul.  

Vörös Andrea jegyző szót kért, mivel 2005.évben Kenyeri volt a gesztor és nagyobb 
rálátása volt az ügyre. A jegyző elmondta, hogy két részre kell osztani a 
szennyvízberuházást. Egyik az államilag támogatott műszakitartalom- ez volt a 
szennyvíztisztító és a kiépített szennyvízcsatorna a telek határán belül 1 máterre, valamint 
a másik rész a nem támogatott műszaki tartalom, melyet a Cserhát Viziközmű Társulás 
valósított meg. Az államilag támogatott műszaki tartalommal érintett részben az 
elszámolást időben megtörtént, egy forintot sem kellett visszafizetni. A beruházás ezen 
részét az Állami Számvevőszék 4 alkalommal ellenőrizte le. Az államilag támogatott 
műszaki tartalommal kapcsolatos címzett támogatást a Kenyeri Polgármesteri Hivatal 
igényelte le és számolt el róla. Az államilag nem támogatott műszaki tartalmat a Cserhát 
Viziközmű Társulat rendezte, melyhez semmilyen köze nem volt a Kenyeri Polgármesteri 
Hivatalnak, mivel egy külsős vállalkozás könyvelt és könyvel jelenleg is a Társulásnak. A 
Társulat tagjai jelenleg az akkori testületek képviselői és polgármesterei. Elmondta, hogy 
a probléma ott kezdődött, hogy a Társulás olyan szerződést írt alá, hogy a megvalósítás 
után 60 nappal kifizet 43 millió forintot a társulat. Mint kiderült a társulás pénzügyi 
bonyolítója rosszul számolta ki a közműfejlesztési hozzájárulást, mivel nem csak a 
befizetett LTP összegét, tehát jelen esetben a 96.000 Ft 15 %-át lehetett volna számolni, 
de ő a 96.000 Ft + az állami támogatás ( kamatok ) összegének a 15 %-ával is számolt. 
Tehát a 225.000 Ft összeg 15 %-ával számolt, amit nem lehetett volna. Csöngén még az is 
tetézte a pénzhiányt, hogy közel 50 db telek kivételre került a kivitelezésből, mivel 
azokon soha nem lesz építkezés. Tehát 2010.évben az OMS Kft. kereste a pénzét, holott 
az LTP lejárata csak 2011.december 31.napja lett. Az Oms ezt követően bíróságra adta az 
ügyet a társulás ellen, de már a kamatokkal növelten. Ez óriási összeget tesz ki, kb. 80 
millió forintot. A bíróság az OMS részére döntött természetesen, hiszen a munka 
elvégzésre került. A kialakult helyzetet tehát a rosszul kötött szerződés, valamint a rossz 
pénzügyi tervezés alakította ki. A fővállalkozó azonban olyan döntést hozott, hogy a 
fennálló tartozás visszafizetését kamatok nélkül rendezhetik az önkormányzatok. A 
jegyző elmondta, hogy Kenyeri és Pápoc a keletkezett iratokat benyújtotta a 
Belügyminisztériumhoz, és olyan döntést hoztak, hogy támogatják ezt. Tehát az 
önkormányzatok által kért összeget az állam maradéktalanul lefinanszírozta. Ismertette, 
hogy a tavalyi évben a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal vezetésének ezt jelezte, 
pályázatot lehet benyújtani ezen támogatásra, de Csönge és Offa esetében sem kértek 
pénzt, így sajnos ezek a települések csak saját forrásukból tudják ezt kifizetni. Ezen 
előzmények után gondolta Nyéki Sándor polgármester és a testület, hogy nem szabad ezt 
a tartozást tovább gördíteni. 

Nyéki Sándor polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak nem érdeke, hogy egy 
elvégzett munkára vonatkozó tartozást tovább húzzák. Jelenleg van rá pénz, le akarja 
zárni a testület ezt a kérdést. 

A megjelent lakosság egyhangúan egyetértett az elhangzottakkal. 

Nyéki Sándor polgármester kérdezte a lakosságot, hogy véleményük szerint melyik 
ajánlat fogadható el az utak felújítására vonatkozóan.  

Ács Ottó lakos szerint a vasvári cég ajánlata lenne a megfelelő, azonban valami garanciát 
kérni kell tőlük. 
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Berta Róbert lakos kérdezte, mikor kezdik majd el ezt a munkát. 

Nyéki Sándor polgármester szerint, amikor a megállapodás aláírásra kerül. 

2. Napirendi pont: 
Különfélék - Közérdekű javaslatok, hozzászólások 
 

Nyéki Sándor polgármester kérte a lakosságot, hogy mondják el gondjaikat. 

Ács Ottó lakos szerint ki kell vizsgálni Csönge 2015.évet megelőző gazdálkodását.  

Nyéki Sándor polgármester elmondta, hogy a hírmondóban leírtak szerint „megérne egy 
misét”, mivel olyan számlák jönnek elő, hogy nem tudni mi volt a teljesítés vagy éppen 
nem pont önkormányzati kötelező feladat pl. egy születésnapi vendéglői étkezés 25 főre. 
Elmondta, hogy olyan számlákat is talált, hogy 97 éves ember köszöntésére 150.000 Ft 
összegű szervezési díjat számoltak el. Megerősítette, hogy valóban tisztában kellene 
lenni a múltbéli gazdálkodással, mert ezek szerint volt pénz és mégsem a falura ment, pl. 
az utakra.  Egy dolog tartja vissza, hogy sok pénzbe került az ellenőrzés. 

A jelenlévő lakosság egyhangúan egyetértett az elhangzottakkal, valamint a vizsgálat 
elrendelését szorgalmazta. 

Bárdosi Mónika lakos kérdezte a szemétszállítást. Elmondta, hogy ők hónapokig 
nincsenek itt, mégis fizetniük kell a szemétdíjat. 

Nyéki Sándor polgármester elmondta, hogy igazolják az itt nem tartózkodást és el lesz 
küldve a szolgáltatónak.  

Fodor Dénes lakos elmondta, hogy ő a Müllex-szel kötött szerződést, mely 
2014.december 31.napján járt volna le, azonban a tavalyi évben más szolgáltató 
számlázott, jóval több pénzért. 

Nyéki Sándor polgármester elmondta, hogy rákérdeztek arra, hogyan történt meg az, 
hogy a Müllex helyett a Zalaispa a szolgáltató, mivel a tavalyi évre a lakosoknak érvényes 
szerződése volt a Müllex-szel. Erre azt a választ kapta, hogy a Müllex visszamondta a 
szolgáltatást, és mivel a Zalaispa projektjébe Csönge Önkormányzata  részt vett,így 
pályáztatás nélkül meg lehetett kötni velük a szerződést. Így kötött az előző vezetés 10 
évre megállapodást a Zalaispával 1,5 –szeres szemétszállítási díjjal.  

Böjtös Sándorné lakos részletesen ismertette „kálváriáját” a jelenlegi szolgáltatóval. 
Elmondta, hogy nem lehet velük ügyet rendezni. Egyszemélyes háztartásba szeretett 
volna kisebb, 80 literes kukát szerezni.  

Nyéki Sándor polgármester elmondta, hogy a Hivatal segít ebben. Megírja az igazolást, 
miszerint egyszemélyes háztartásban él az adott személy, és eljuttatják a 
közszolgáltatóhoz. 

Több hozzászólás nem volt.  

 
Több tárgy nem volt, ezért a polgármester a közmeghallgatást 20 órakor bezárta. 
 

 
K.m.f. 
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/ : Nyéki Sándor : /                                                                       / : Vörös Andrea : / 
   polgármester                                                                                        jegyző 


