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Tóth Attila polgármester: 18.04 kor megnyitja a közmeghallgatást, köszönti a Képviselő-

testület tagjait, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait, dr. Gerendás Gábor 

jegyző urat. Megállapítja, hogy a közmeghallgatás a Képviselő-testület részéről 7 fővel 

határozatképes. A közmeghallgatáson megjelent lakosokat felkéri, ha majd szólásra 

jelentkeznek, mondják be a nevüket, hogy a felmerült kérdésekben, a későbbiekben 

könnyebben tudjanak segíteni. A bevezetőben ismerteti az elmúlt év eredményeit és az előttük 

álló feladatokat, problémákat. Tartalmas évnek minősíti ezt az időszakot. Megtalálták a közös 

hangot a testület tagjaival, jó irányba kormányozzák Pilisszentlászlót. Ennek eredményei 

észrevehetőek. Alapvetően 2 nagy beruházást szereztek a falunak: az egyik a közintézmények 

felújítása, hőszigetelése és nyílászárócseréje, ennek értéke bruttó 70 millió forint környékén 

van, és nyert egy vis maior pályázatot is az önkormányzat, speciális utcákra, melyek a Petőfi 

utca vége, a temetőtől egészen a Béke utcáig bekötve, a Béke utca és a Tölgyfa utcát 

összekötő kis földútnak az elkészítése, a Hrabina utca az iskoláig, illetve a Vadrózsa utca a 

Rózsahegytől egészen le a Honvéd utcáig. Ezeket az utcákat fogják elkészíteni, erre kapott az 

önkormányzat 44 millió forintot. Tavasszal fog kezdődni kivitelezés. Itt is természetesen 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, mint az energetikai pályázat esetén. Illetve mindkét 

pályázatnál az önkormányzatnak önrészt kellett biztosítani, ami szükséges is volt, ez 13 millió 

forint, 4 millió forint a vis maiorra és 9 millió forint a KEOP beruházásra. Ezenkívül az 

óvodai intézmény a Várépítők pályázaton tető felújításra kapott 1 millió forintot, amely az 

önkormányzat költségvetéséből kiegészítve a munkadíjjal elkészítésre került. Fontos adat, 

hogy az önkormányzat költségvetése egyensúlyban van. Úgy néz ki, hogy az önkormányzat 

következő évre átvitt tartaléka 20 millió forint fölött lesz, ami szabadon elkölthető összeg. 

Nem tudják az összeget pontosan, mert még nem zárult le az egész év. A jövő évi 

költségvetés tárgyalása még nem kezdődött el az önkormányzat részéről. Ez februárban lesz, 

de már egyeztetések vannak a jövő évi beruházásokat illetően. Az egyik strukturális változás, 

elképzelés, hogy a tűzoltó szertárat szeretnék átalakítani önkormányzati épületté, és a 

jelenlegi községháza esetleg egy közösségi térként vagy művelődési házként funkcionálna a 

későbbiekben.  Ez az engedélyezési terv folyamatban van. Tehát elképzelhető, hogy ez a 



2 
 

következő évben kivitelezésre kerül. A másik terv, a térinformatika, szeretnék a Fő teret 

megfelelő módon bekamerázni, illetve az egész falut szeretnék bekamerázni, mert az illegális 

szemétlerakástól kezdve az esetleges rongálásokat szeretnék hatékonyabban kiszűrni. Ez a 

térinformatikai fejlesztés, informatikai fejlesztés is lenne az önkormányzaton belül, tehát 

számítógépektől kezdve projektorig, így a különböző civil szerveződéseknek lehetne egy kis 

helyiséget kialakítani, a fiataloknak és az idősebbeknek is. Az idősek már csütörtökönként 

összejárnak a községházában, ami köszönhető a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársának, 

Petkóné Pintér Mónikának, akit szintén egy pályázaton keresztül tudnak foglalkoztatni. Az ő 

feladta közé tartozik az önkormányzat és a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen a helyi 

kultúra, a helyi értékeknek a megteremtése. Petkóné Pintér Mónika megbízatása február 

környékén lejár, akkor kell tartania egy beszámolót, hogy az elmúlt egy évben milyen munkát 

végzett. Ismét pályáztak, és a reményeik szerint a következő évben is megkapják ezt a 

státuszt, ráadásul még egy fő erejéig. Reméli, hogy Petkóné Pintér Mónika is szeretné ezt 

tovább csinálni. Természetesen vannak olyan feladatok is, amiken javítani kellene, ez pedig a 

kommunikáció. Bár sikerült létrehozniuk a Körkép című újságot, vannak azért hiányosságai, 

ezt bevallja, akár a rendszerességével, akár a tartalmával kapcsolatban, ami ötször ennyi is 

lehetne. A Facebook oldalnak és a weboldalnak is meg kellene újulnia. Ez mindenképpen 

probléma az önkormányzat részéről, mert ezek nem megfelelően működnek. A szentendrei 

hivatallal a kommunikáció az együttműködés javult, jobbá vált. Felkéri a megjelenteket, hogy 

aki szeretne kérdéssel élni a képviselők felé, az most megteheti. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: szerinte, amit a Polgármester úr elmondott az 

nagyon tetszetősen hangzik, de 1 év eltelt a mandátumok betöltése óta. Őszinte lesz. Ezt a kis 

falut csak úgy tudja leírni, hogy a legzöldebb falu a Pilisben és a legelhanyagoltabb, fáj a 

szíve, mikor végig néz ezen a tájon. Amikor a képviselők és a polgármester megkapta a 

lakosok bizalmát, akkor sok mindent ígértek. Először is azt ígérték, hogy elszámoltatások 

lesznek és a szerződéseket felül fogják vizsgálni, azok közszemlére lesznek téve. Ezeket 

ígérték, és hogyha végig megy a falun, elmegy a falu végére, és onnan befelé sétál, akkor csak 

az elhanyagoltságot és az igénytelenséget látja. Az az igazság, hogy annyi ügy és esemény 

történt 1 év alatt, de nem jó szempontból, hogy az egyik ügy felülírja a másikat, úgy, hogy 

lehet, hogy összevissza fog beszélni, de majd igyekszik. Tehát, elindul a focipályától gyalog. 

A Polgármester úr elmondta, hogy milyen beruházások zajlanak a faluban, de ő úgy gondolja 

150 milliós összegre lett volna lehetőségük pályázni, ehhez képest a mai napig nem tudják, 

miért nem ennyire pályáztak. A Polgármester is azt mondta, hogy körülbelül 70 millió 

környékén fognak költeni az önkormányzat intézményeire. Viszont a pályázaton elnyert pénz 

pontos összegét a mai napig nem tudják a lakosok. Úgy emlékszik, az utolsó testületi ülésen 

volt egy olyan felszólalás, hogy milyen jó lenne, ha ki lenne téve egy olyan tábla, amin látják 

az emberek, hogy mennyit fognak költeni ezekre az intézményekre. A Képviselő-testületi ülés 

másnapján kikerült egy tábla az iskola kerítésére, ami nem arról szólt, amit kértek. 

Gyakorlatilag még most sem tudják a lakosok, hogy mennyi a pontos összeg, és tudomása 

szerint még van két olyan intézménye az önkormányzatnak, ami felújításra szorul. Az egyik a 

Nándi ház, ahol ott volt személyesen, szörnyű állapotban van. Nap, mint nap jár ki a 

faluszélére, ahol ott van az a sportlétesítmény, a szíve fáj ezt így látni. Akik tehetnének 

valamit, azok állandó jelleggel visszamennek 20 évet az időben, és a Dombai Jocót emlegetik, 

hogy így csinálta meg úgy csinálta. Azt tudja elmondani ezzel kapcsolatban, hogy legalább 

csinált valamit. Most ebből a valamiből, meg lehet nézni, hogy mit látnak ott. Azt látja, hogy 

a labdafogó háló, amit tartottak az oszlopok, lent van az útszélére lehányva. Arra a pályára, 

amit valamikor valakik nagyon nagyszerűen megcsináltak, oda engednek állatokat, és azok 

összemocskolják a területet, összeszabdalják a füves pályát. Legalább azt óvja meg az 

önkormányzat, amijük még van. Szeméthegyek vannak lerakva oda, amit a turisták is 
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fényképeznek, az állatokat is szokták. A falu képébe bele is illenének az állatok, de nem így. 

Foci idényben a focista bele esik a tehén posványba. Nem oda valók az állatok. A drótkerítést, 

ami a pálya körül van, valakik bedöntötték, tiszta luk körben. Az épület is szörnyű állapotban 

van. Nem költhetnek rá, mert nincs használatbavételi engedélye. De már eltelt közel 20 év. Az 

előző polgármester, akinek ügyvédi irodája van, ezt már rég lerendezhette volna. Most 

elveszítettek valamennyi pénzt, mert ezt nem tudták megcsinálni. A Béke utca is gyalázatosan 

néz ki. Még a Paliék idején a kátyúkat bedolgozták, de most rengeteg a kátyú. Rengeteg autó 

áll az út szélén, mert a lakók nem állnak be az udvarukba. Ez így veszélyes a gyalogosokra 

nézve. A meghirdetett szemétszedéskor egyedül volt, egyetlen egy képviselő sem vette a 

fáradtságot arra, hogy példát mutatva fogjon egy zsákot, két kesztyűt és elmenjen velük. A 

szemétszedéskor betértek a temetőbe, abba a temetőbe, ami talán a legszebb része a falunak. 

Megérdemelné a falu, hogy a temetőben a szemétkupac helyére egy nyitott konténert 

tegyenek, hogy abba hordják a hozzátartozók a sírról a szemeteket. A mostani állapotban, ha 

fúj a szél, elhordja a sírok között a szemetet. Áprilisi, májusi időszakban, a Petőfi utcában 

éppen trágyaszállítás zajlott, olyan bűz volt, és végig volt locsolva a falu trágyalével. Aki ilyet 

csinál, az takarítsa le maga után az utat. És kérjen elnézést az ott lakóktól, mert még ablakot 

sem lehetett nyitni ebben az időszakban egész áldott nap. Rengeteg rendelet van 

Pilisszentlászlón, állattartási rendelettől kezdve szemétgyújtási rendeletig, vagyis mindenféle 

rendelettel el vannak látva, csak éppenséggel semmit nem tartanak be a lakosok. Aznap be is 

jelentették az önkormányzaton, Edit jegyzetelt is, de nem történt akkor sem semmi. Az orvosi 

rendelő előtti árok a falu szégyene, semmit sem csinálnak vele. Ott van a telefonoszlop, ami 

megégett, azóta úgy ott van ilyen állapotban. Nyáron mondta, hogy szólt az Imrének, 

tegyenek valamit, mert nagyon rossz állapotban van a Fő tér, koszos. Az iskola előtt azt 

mondta Lidikének és a Medvének, hogy csinálják meg együtt az utca söprést. Az 

önkormányzatnak még söprűje és lapátja sincs, ami volt az nem is használható, olyan rossz 

állapotban volt. Ezek után megkapta a falubeliektől, hogy milyen alapon söpri a Waldorf 

Iskola járdáját, ahol nem csak söpört, hanem összeszedte a kátyúkból kifolyó savas 

cubákokat. Fölhívták a figyelmét, hogy ehhez semmi joga. Szerinte a Polgármester dolga, 

hogy odahasson, mert az iskola környéke is Pilisszentlászló, és meg kellene csinálni. 

Áprilisban beszólt a hivatalba az Editkének, hogy a dohányozni tilos tábla sehol nem hiányzik 

a környező településeken csak Pilisszentlászlón. Ki és hova tette? Megnézték a kamerákat, de 

azok nem működnek, foltokat lehet csak látni. Ez a kamera valamikor egész jól működött. Az 

autóbusz megálló környékére ilyen szörnyű állapotban, mint most még sohasem volt. Akkor 

megtalálták az illetőket, de most csak sejtelmes árnyakat lehet látni. Kérdése, hogy a kamera 

működik, vagy nem működik. A Fő térrel kellene valamit csinálni, 13 éve van ott az a drótból 

tákolt szemetes. Nincs annyi pénz egy erdőközeli településen, hogy egy fa szemetest rakjon 

oda? A fölső buszmegálló is ugyanígy néz ki. A padok a váróban szét vannak esve, régiek. 

Ezt a példát mutatják a fiataloknak. Döntsék el, hogy kinek a feladata söpörni a Fő tér 

környékét. Mert oda az útkarbantartók nem fognak menni. Vagy az önkormányzat söpörjön 

vagy valaki csinálja. Az ott látható szét dobált szemetet (pléh dobozok, faágak, cigi csikkek 

stb.) is fényképezik a turisták. Kosz tenger van a Fő téren. 880 ezer forintot elkülönítettek az 

újságra a költségvetésben, de az is csak 2 havonta jelenik meg. Ebben a hónapban sem jelent 

még meg a faluújság, pedig már december 8 –a van. Szentendrén megjelent egy kiadvány, 

melynek címe: Városi rend 2015/16. Visszatér a rendeletekre. Mindennap hulladékgyűjtés 

van: hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. A legutoljára, ami 

fölhalmozódott a Fő téren szeméthegy, azt valakik, a legnagyobb szélben meggyújtották. Azt 

nézte, mikor fognak fölgyulladni a környéken a valamik. Szerinte gazdátlan ez a falu, senki 

nem törődik semmivel, mindenki azt csinál, amit akar. Keresi a Polgármester urat, de nem 

találja a Polgármesteri Hivatalban, amikor problémája volt és telefonált, nem tudott vele 

beszélni, pedig szólt az Editnek, hogy 2 perc erejéig hadd beszéljen vele. Tehát szerinte nincs 
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Polgármesteri Hivatal. Oda megy Edithez, aki leírja, amit mond, és ennyi. Szerinte a 

polgármester és a képviselők értük, lakosokért vannak elsősorban. Azt veszi észre, hogy ő 

nem szimpatikus nekik, de ha problémája van, szeretné, ha foglalkoznának vele, ha 

orvosolnák. A képviselők nem törődnek a lakossággal, egyedül vannak a problémáikkal. 

Megígérték a képviselők és vállalták, hogy minden egyes utcába minden egyes testületi tag 

végig megy és megismerkedik az emberekkel. Határidőt szabtak saját maguknak erre. De hol 

vannak, hol van az ígéretük. Nagyon sokan nem is ismerik a Képviselő-testület tagjait a 

faluban. Kiss Mónika azt mondta, hogy tárt karokkal fogják várni a lakosokat és elmondhatják 

gondjukat, bajukat. Nincsenek tárt kapuk. És visszatérve a Nándi házra, a WC –jére, ami 

botrány, ahogyan kinéz. Azon is vitatkoznak, hogy ki fogja ott levágni a füvet. A 

képviselőknek példát kellene mutatni az embereknek. Elsősorban a saját telkükön kell levágni 

a füvet, ez Rudolf Jánosra is vonatkozik, mert látja, hogy az ő telkén is nagy a fű. Előbb nekik 

kellene a saját portájukat rendben tartani, így mutatva példát a többi lakosnak. Cinikusak és 

kinevetik őt, mert szerintük butaságokat mond, de igaza van. Nem is kell messzire menni, 

hogyan néz ki a Fő tér. 

 

Tóth Attila polgármester: ha mindenki annyit dolgozna, mint a Rudolf János, akkor ebben a 

faluban rend lenne. Nem kellene személyeskedni. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: nem személyeskedik, csak őszinte. Akkor lenne 

durva, ha a háta mögött mondaná. A János mondja meg, ha nincs igaza. 

 

Rudolf János képviselő: nincs igaza Solárynénak. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: elfogadja, de meg kell nézni a felső részt, hogy néz 

ki. Kérdezi, hogy abban sincs igaza, ami itt lent van, ahogy a Fő tér és környéke kinéz. 1 év 

telt el, tulajdonképpen nem történt semmi. Elmondta a Polgármester úr, hogy itt van ez a nagy 

beruházás, hát ő nem lenne ilyen nagy mellénnyel. Ennyi. És még egy, hogy az ifjúságnak 

valamilyen helyet kellene találni. Az utca nem fog nevelni gyerekeket és semmire sem neveli 

őket az utca. Lehet, hogy hülyeségeket mond, elnézést kér miatta, de szerinte sok igazságot 

mondott. Gyalázatosan néz ki a falu és szégyenkezhetnek miatta a lakosok és a képviselők is. 

 

Rudolf János képviselő: a faluban elterjedt, hogy ami telek van, az mind az övé. Az tény, 

múlt héten is fölhívták, hogy valamilyen állat van a Tölgyfa utcában, de az nem az ő állata 

volt. Mégis intézkedett, elvitték az állatot. Hála Istennek, rajta kívül egy tucat ember 

foglalkozik állattartással a faluban. Följelentették a szomszédja gazos telke miatt is, lekaszálta 

a szomszédja telkét is. Most konkrétan nem tudja, hogy a Soláryné melyik helyrajzi számra 

gondol, majd megbeszélik személyesen. Kiderül, hogy az övé vagy a szomszédjáé, vagy 

olyan, hogy 13 tulajdonosa van a szomszédjának, és azt mondja, hogy az övé mind a 13, de ő 

nem léphet rá. Ő a sajátján rendet tart, ez biztos. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: őt csakis a rend és a tisztaság érdekli a 

környezetében. 

 

Rudolf János képviselő: ha kimegy a faluba, akkor vagy egy szatyor vagy egy zsák szeméttel 

megy haza. De látja, hogy utánfutóval viszik ki a szemetet, nem győzi összeszedni mindet. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: ha látja, hogy utánfutóval viszik a szemetet, akkor 

miért nem szól rájuk, ő hivatott lenne arra, hogy szóljon. Neki pláne feladata lenne, hogy 

rájuk szóljon. 
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Rudolf János képviselő: erre nincs jogosultsága. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: csodálkozik ezen. Akkor a körzeti megbízottat kell 

segíteni a lakosoknak. Kérdése, kinek a kompetenciája ez az egész. Akkor miért van hivatal. 

Kérdése, menjen a szentendrei jegyzőhöz, majd ő intézi el. 

 

Tóth Attila polgármester: nem könnyű feladat és nem könnyű kérdések ezek. A KEOP 

pályázaton elnyert pénz összege 67 522 782 ezer forint, a táblát, amit ki kell helyezni most 

gyártják, és amint készen van kihelyezik. A vis maiorra pedig 43 642 000 forint támogatást 

kapott az önkormányzat, és ehhez 4 849 111 forint önrészt ad az önkormányzat. Ez a kettő 

összesen 111 164 782 forint, összehasonlításképpen az önkormányzat éves költségvetése 

nincs 100 millió forint. Azt gondolja, ha behoztak a faluba több mint 100 millió forintot, az 

nem lehet annyira rossz eredmény. Akárki akármit mond ez egy eredmény. Az elmúlt 20 

évben, 20 év alatt nem volt ennyi pénz, amit ők a faluba hoztak 1 év alatt. Még így sem 

oldódott meg az összes probléma a faluban. Nem hasonlítható össze a két típusú probléma. 

Maximum 150 millió forintra lehetett pályázni a KEOP –ban. Az önkormányzatnak 3 olyan 

intézménye van - iskola, óvoda és az önkormányzat épülete - amire beadható volt a pályázat. 

A Nándi épületre hőszigetelést nem tudtak volna rakni, mert olyan rossz állapotban van. Pénz 

kidobás lett volna hőszigetelni, mert önmagában szerkezeti átalakításra szorul az épület. 5 

millió forintért vette meg az előző ciklusban az önkormányzat, de a mostani még nem költött 

rá egy fillért sem 1 év alatt. Az öltözőnek nincs használatbavételi engedélye, ez azért van, 

mert 20 éve úgy kezdődött el az építkezés, hogy a mai napig nem sikerült rá használatbavételi 

engedélyt szerezni, és használatbavételi engedély nélkül nem lehetett pályázni az 

önkormányzatnak a hőszigetelésre. Ő is szerette volna, hogy az öltöző is belekerüljön. A 

pályázat beadáskor az utolsó napig azon dolgoztak, hogy a sport öltözőnek meg legyen a 

használatbavételi engedélye, és azt is bele tudják tenni a pályázatba. Ha beadták volna a 

pályázatot úgy, hogy az öltöző is benne van, akkor lehet, hogy elbukták volna azt a 76 millió 

forintot is. Kockáztatták volna a 76 millió forintot. Korlátozva volt a 150 millió forint, meg 

voltak határozva a négyzetméterek, a nyílászárókra és az épületre is. Ez nem az energetikai 

számítás függvénye volt, hanem az, hogy hőszigetelés négyzetméterenként körülbelül 15 000 

forint volt, a nyílászáró négyzetmétere 60 000 forint volt. Ha felmérik az összes épületet, 

akkor ki lehet számolni, hogy ez 76 millió forint. Nem azért nem 150 millió forint, mert nem 

akartak annyit, hanem mert nem adtak 150 millió forintot. Nem volt annyi épületük, hogy a 

150 millió forintot elköltsék. Szeméttel kapcsolatosan elmondja, hogy a magántulajdonon 

található szeméttel nem tud mit kezdeni, felszólítani fel tudja, hogy vigye el onnan, de erre az 

a reakció, hogy az ő dolga hogy mit tesz a területére és mit nem tesz. Vannak ilyen területek a 

faluban, hátul a pályánál, nem tudja pontosan, kinek a tulajdonában van. Valószínű egy 

magánterület. Felszólítani fel tudja, hogy jó gazda módjára gondozza a területet, aminek lesz 

eredménye, vagy nem lesz eredménye. Megbüntetni nem tudja, mert a magántulajdonára 

letehet bármit. Szemétszedéssel kapcsolatban mellette ül a Petkó Gábor, aki az elmúlt 5 évben 

minden nap szedte a szelektív hulladékgyűjtő körül a szemetet. Egyetlen egyszer sem hozta az 

önkormányzat elé azzal a felkiáltással, hogy akkor most megmutatja, hogy a szemetet oda is 

lehet tenni. Fogta összeszedte csendben és békében. Itt ül a Jutka, ők a mai napig a Fő téren 

virágot ültetnek, kirakják az adventi koszorút, és egy szót nem szóltak még azért, hogy 

csinálnak valamit, vagy nem csinálnak. Azt gondolja, hogy az nem jó irány, ha erőből példát 

akarnak statuálni. Elismeri a problémát, de szerinte nem ilyen eszközökkel kell megoldani 

ezeket. Nem tudnak olyan közmunkásokat foglalkoztatni, akik megfelelő módon, megfelelő 

lelkiismerettel végezik el azokat a feladatokat (Fő téren szemétszedés), amik az ő dolguk 

lenne. A közmunkásban nincs igény a seprésre, ezért nincs az önkormányzaton seprű. Most 
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küldte el az egyiket, mert nem tudta elnézni azt, hogy alkalmatlan a munkavégzésre. Ha 

tetszik, ha nem ebben a faluban a közmunkaprogram nem működik, mert nincsenek rá 

megfelelő emberek, hiába kapnak rá pénzt. Falugondnokot szeretne fölvenni, szeretné, ha 

tudnának erre a költségvetésből áldozni. Az ilyen ügyeket, mint szemétszedés, seprés 

lelkiismeretesen meg lehetne csinálni. Béke utca kátyúzásának ismeri a problémáját, ezelőtt 1 

hónappal jelezték már ezt a dolgot. Már bekértek árajánlatot, holnapra lesz meg. Reményei 

szerint a Béke utca elkészítésre kerül. Jelezték, hogy a Petőfi utcán is vannak kátyúk, sőt 

fölajánlották, hogy megcsinálják, segíteni akarnak a falun. Ez megint egy nagy különbség. Ez 

sem kierőszakolás, hanem segítségnyújtás. Tavaszi időszakban tervbe van véve, hogy a vis 

maior kárt kiegészítik a költségvetésből még plusz összegekkel, ahol szükséges az utakat 

megcsinálják. 20 millió forintokról beszélnek, amit sok mindenre el kellene költeni, de nem 

tudnak mindent megcsinálni, mert szűkös a költségvetési keret. A Petőfi utcában az árok 

rendszer megoldása, megcsinálása egymagában több mint 10 millió forint lenne. Ez a szakasz 

csak 100 méter. A villanyoszlop az ELMÜ tulajdona, ezelőtt két hónappal bejelentették, hogy 

cseréljék ki az oszlopot. Az ELMÜ teherautója bent járt a kispályán, ott fordult meg, nagyon 

mély kátyúk keletkeztek, jelentették az ELMÜ –nek, és kérték a helyreállítást, de még mindig 

nem csinálták meg. A Fő tér nem önkormányzati tulajdon, egészen a Gabiékig állami 

tulajdonban van a terület. Nem tudnak még pályázni sem rá, ha lenne pályázat, akkor sem. 

Ráadásul, ha az önkormányzat a Fő teret meg szeretné szerezni, akkor egészen föntről, a 

főúttól kellene meg kapniuk, és ha azt aszfaltoztatni kellene, akkor rámenne éves szinten 20 

millió forint az önkormányzat költségvetéséből. Ez a legforgalmasabb utca a faluban. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: kérdése, akkor most kezdje el magát szégyellni, 

mert ilyen butaságokat fölhozott. 

 

Tóth Attila polgármester: helyén kell kezelni a dolgokat, megfelelő információ birtokában 

lehet ezekről a dolgokról érdemben beszélni. 

 

dr. Illés György alpolgármester: szeretné, ha Soláryné a minimális tiszteletet megadná a 

Polgármester úrnak, mert mindig közbeszól, miközben a Polgármester úr kifejtené a 

mondandóját. 

 

Tóth Attila polgármester: azon sokat lehet vitatkozni, hogy mennyit van a faluban, havonta 

van fogadó órája, és aki bejelentkezik, azt várja, de eddig nem tülekedtek a lakosok. Eddig 3 

ember jelentkezett a fogadó órára, mindegyikkel találkozott is. Bárki mehet fogadó órára. Azt, 

hogy ő mit csinál, vagy mit nem csinál, azt nehéz mérni, mert lehet, hogy éjjel 2 órakor is 

foglalkozik olyan dologgal, ami a faluval van összefüggésben. Ez nem annak a függvénye, 

hogy beül egy irodába és mindig ott van, enélkül is intéződnek a falu dolgai. A mai modern 

polgármesterség már nem arról szól, hogy a polgármester az Atya Isten a faluban, hanem ma 

már szolga. Mind az állam, mind a falu fele olyan feladatokat kell elvégeznie, amiket a 

hatásköréből adódóan nem tud, mindig tud megoldani, mert korlátozva vannak nagyon sok 

szempontból. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: van 3 alpolgármester, akiknek átadhat a 

feladatkörökből. 

 

Tóth Attila polgármester: ez nem a személyek függvénye, hanem a bürokráciának a függvény 

rendszere. Szó volt arról, hogy a Septifos a szennyvíz problémának a kezelésére egy 

megoldás, útirány keresése, hogy ne legyen ennyire büdös a faluban, amíg nem lesz csatorna. 

Reményeik szerint ez a probléma előbb utóbb meg fog oldódni. Valóban szó volt arról, hogy 
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körbejárják a falut és megkérdezik, hogy ismerik -e ezt a terméket, szeretnék –e 

megvásárolni. Még annak ellenére is sikeres volt az akció, hogy nem csöngettek be 

mindenkihez. 250 kg fogyott el 10 napon belül. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: nem az volt a cél, hogy csak a Septifos miatt 

menjenek végig a falun a képviselők, hanem hogy megismerjék az emberek baját, búját. 

 

Tóth Attila polgármester: nem tudja, kit nem ismer még. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: el kell menni az emberekhez, beszélgetni kell 

velük. 

 

Kiss Mónika alpolgármester: nem elérhetetlenek a képviselők. Mindenkinek a telefonszáma 

elérhető és nyilvános. Nagyon érdekes szembesítés, hogy 1 évvel ezelőtt az volt a legnagyobb 

kifogás, hogy nincsenek fejlesztések a faluban és nincsenek fejlesztési pénzek. Most ez 

alapján úgy tűnik, hogy szinte semmi sem elég, gyakorlatilag 111 millió forintot hoztak egy 

év alatt a településnek, egy olyan gazdasági és állami közegbe, ahol nincsenek pályázati 

kiírások. Tehát iszonyatosan odafigyelve, iszonyatosan körültekintően, úgy látja, hogy ez is 

kevés. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: félreértik őt. 

 

Kiss Mónika alpolgármester: pedig Soláryné elmondásából ez volt érzékelhető. A másik, 

hogy miért nem használták ki a 150 millió forintot. Ő 12 éve ezzel foglalkozik, ha lett volna 

rá mód és lehetőség az utolsó fillérig lehívták volna ezt a pénzt. Az elmúlt 10 évben a 

környező önkormányzatoknak több tucat hasonló pályázatot csináltak, hogyha 150 millió 

forintba be tudtak volna tenni egyéb épületeket vagy költségeket, akkor ez le lett volna hívva. 

De most azt látja, hogy ez kevés. Lehet egy tájékoztató táblán vitatkozni, miért nincs 

tájékoztatva a település összes lakosa. Ki lesz rakva a tábla, mindenki fogja látni legalább 3 

éven keresztül. Fel lehet tenni ezzel kapcsolatban kérdéseket, gyakorlatilag ez egy látható, 

átlátható dolog. És nem kell úgy beállítani, hogy ez egy misztikus dolog, aminek a részletét 

nem ismeri a falu. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: pár hónappal ezelőtt kérték a lakosokat, hogy 

fényképezzék a falut, hogy néz ki, de nem kell ehhez fényképezni a faluban, csak végig kell 

menni a falun. 

 

Somos Hanna (Rózsahegy utca) lakos: három dologról szeretne beszélni. Az első, hogy nem 

könnyű ebbe az épületbe bejutni, a sötét miatt. Legalább ideiglenesen ki lehetett volna 

valamilyen fényforrást helyezni, ha már meg volt hirdetve ez a közmeghallgatás. A másik 

dolog az utakkal kapcsolatosan: a posta melletti területen, ha száraz az út nincs gond, ha eső 

van, akkor beleragadnak a sárba, 8-10 kg –os csomagokat hoznak, visznek a postától, télen 

pedig, amikor az út és a járda síkos és jeges volt, akkor az autóval is majdnem visszacsúszott. 

Ha lesz az utak javítása, szeretné, ha ezt is megoldanák, télen pedig szeretné, ha lesóznák. A 

másik út probléma pedig, ahol a Postához, a Polgármesteri Hivataltól kanyarodnak föl, ott van 

a járdán egy nagy rács, rögtön az épület sarkánál, ahol a csatorna van. Ez minden időjárási 

viszonyok között veszélyes annak, aki gyalog közlekedik. Nem tudja mi az és miért van ott, 

de veszélyes. A harmadik dolog pedig a falulappal kapcsolatos. Volt egy havi falulap, ami 

megjelent rendszeresen, és most egyszerűen nem tudják, mi van, miért ennyire ritkán jelenik 

meg. Úgy tudja, hogy a Móni már most is hetekkel ezelőtt leadta a kész anyagot, hol akad ez 
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el. Ezért nem tudnak a programokról sem, pedig nincs túl sok a faluban, de legalább arról a 

kevésről előre tudnának. Szeretné, ha ez a lap rendszeresen és gyakrabban jelenne meg. 

 

Tóth Attila polgármester: a világítás teljesen jogos, elnézést kér amiatt, hogy nincsen. A 

postánál, a Kápolna utcában a rácsot nem tudja micsoda, de ígéri, hogy megnézi. Arrafelé 

készül a körzeti megbízott irodája, és pont onnan lesz az oldalsó bejárata. Azt tervezte, hogy a 

járdát meg kellene csinálni az alsó résztől föl a postáig. Azt mindenképpen meg kell csinálni, 

mert szétvésték a járdát, tehát a vízelvezetés miatt is foglalkozni kell azzal a résszel, és akkor 

már az egész járda el fog készülni a postáig. Költségvetéstől és időjárástól függ, hogy 

tavasszal neki tudnak –e állni a munkának ott. Szeretné, hogy az a rész szépen, egységesen 

kész legyen. Azt a rácsot megnézi. A falulap problémáját magára vállalja, mert fölajánlotta. A 

Móni mindent megcsinált, amit magára vállalt. A havi rendszerességgel megjelent lap 

megszűnt, mert nem sikerült megegyezni azzal a társasággal, akik addig csinálták. Ennek 

különböző okai vannak, nem feltétlenül anyagi, hanem szemléletbeli különbségek. Utána az 

önkormányzat úgy találta ki, vagy fogalmazta meg, hogy még is csak szükség van a falulapra. 

Az az igazság, hogy ő ajánlotta föl az újság elkészítését társadalmi munkában, magát a 

fizikális elkészítését, de úgy néz ki, hogy ez nem biztos, hogy egy jó irány volt, és emiatt 

késésekben vannak, még a Móni munkájához képest is. Pont ma beszéltek erről a Mónival, 

hogy változtatni kell ezen. Reméli, hogy a következő évben változtatni tudnak ezen, nem 

tudja, hogy milyen irányba. Ezt még végig kell, hogy gondolják. De alapvetően az egész 

kommunikációt végig kell gondolniuk, ugyanis döcög vagy egyáltalán nincs is. Még ezt is ki 

meri jelenteni. Ez valóban hiba. Nem jól kezelte ezt. 

 

Kocskovszki Pál (Béke u. 38.) lakos: két dolgot szeretne, egyet a firkászok felé, hogy nem 

tanulták meg a különbséget a kérdés és az állítás között. Úgy látszik azon a nyelvtan órán nem 

voltak ott. Mert senki nem állította azt, amit ők leírtak a Kürtösben, meg a falulapban, mert a 

kérdés nem arról szólt, hogy lop –e valaki vagy nem lop a közösség közműveiből, hanem a 

kérdés az volt, hogy ki fizeti ki. De azt egyikük sem írta le, hogy kinek a költségvetésére 

megy rá az a teher, amit a magánszemély vagy nem magánszemély a község közműveinél 

elhasznál. Ki fizeti ki ezt? A falu fizeti ki vagy az magánszemély vagy pedig a polgármester? 

Hát, így néz ki a dolog, ez az egyik. A másik, hogy legeltetnek a pályán, ez már elhangzott az 

előbb, persze mert a Dombai Gábor is legeltethet. Ő egyszer legeltethetett, azóta nem. 

Állítólag a polgármester tudtával és hivatalos engedélyével van ott a legeltetés. Jó volna ezt a 

dolgot tisztába tenni, ha így van, akkor tudjon róla a falu, ha nem így van, akkor senki ne 

állítsa ezt, mert a polgármester megengedte; ha nem engedte, akkor mindenki tudja meg, hogy 

nem volt megengedve. Ha magánszemély legeltet, akkor szabálysértést követ el, nem mondja, 

hogy bűncselekményt, az szabálysértésnek minősülhet. A közhelyről történő áramszedés is 

tiltott dolog, mert az a község tulajdona, és oda bárki bármikor nem mehet be, csak 

bekapcsolni meg kikapcsolni. A harmadik dolog pedig az áramfejlesztővel kapcsolatban. Aki 

nem abszolút hülye, az megértheti, hogy egy áramfejlesztő aggregátor mit bír. Mert ő 

használta és tudja, hogy mit bír, ne vegyél szívókát, hanem betonkeverőt 2 talicska betonnal 

úgy pörgeti, mint a staniclit. Vagy tudja, valaki vagy nem tudja, vagy pedig az aggregátor 

egyáltalán nincs is meg. Szóval valami itt nem stimmel, valaki itten csal, lop és hazudik. 

Marika itt van, ezt nyugodtan így megírhatja, ahogy most mondta. Vállalja a mondandójáért a 

felelősséget. De azért nem, hogy olyanokat ír, amiket ő nem mondott. Senki nem állította, sem 

ő, sem a mellette ülő hölgy, hogy bármelyikünk is lopásról beszélt volna, mert ami 

hivatalosan engedélyezve van, az már eleve nem lehet lopás. Hát ez magától értetődő dolog. 

Ez nem úgy működik, hogy valakire csak ráfogunk, és befeketítjük. Persze, hogy lop, mert aki 

egy csepp vizet leenged a közkútból, azt is valakinek ki kell fizetni. És azt ki fizeti ki, a 

község. Erre nagyon jó példa volt, itt van a Gyuri volt polgármester, mikor az alpolgármester 
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kivitte a határba az építési törmeléket és onnan a Duna Ipoly Nemzeti Park elszállíttatta, akkor 

a Gyuri barátunk szépen a község lakóival kifizetette adó formájába a fuvarköltséget, amit 

még a mai napig is fizetünk. Következő évben nem fizettek kevesebbet, ugyanannyit fizettek, 

mint azelőtt, meg azóta, meg azóta is fizetik ezt. Itt is úgy lesz. Az elhasznált áramot a falu 

közművéből a falu lakói fogják megfizetni? Hát, erről szeretne egy kis tájékoztatót. Az kinek 

a pénzéből fog menni? Ha magánszemély a község közműveit használja, akkor a falu lakói 

fizessék meg annak a költségét. Ez hogy néz ki? A tehenekkel nem foglalkozik, mert azt a 

hölgy már az előbb megemlítette. Ezek is mind olyan dolgok, amiket a nép mond, nem ő 

mondja. Vannak olyanok, akik naponta járnak ki a határba, meg a Dodó, mert nekik ott van 

földjük, és ők látják ezt, mert a Bence meg ezek is mondják: „Ó hát most beszélsz erről, már 

két hónapja így megy, vagy ennyi meg annyi ideje!”. Mióta legeltetnek a pályán, mióta 

használják az áramot? Tudja, hogy ő most fekete bárány lesz az ő szemében, mert ez az ember 

mindenre képes. A másik meg ki az a Kocskovszki Pali, aki a megyei tanácsnál volt képviselő 

annak idején, 2 kongresszuson vett részt, senkivel nem volt baja. Most már megjelent egy új 

figura, hát most már mindenkinek baja van, mert ezt csinálja, meg azt csinálja és senki egy 

szót nem szólhat. Mint a hölgy említette, hogy ilyen személyeknek a temetőben van a helye. 

Hát ő képes arra is, hogy minket odaküldjön. Mint ahogy a Jánosnak megemlítették, hogy 

ilyen ember, ha ő lenne a polgármester már őt rég kirúgták volna. Hát így néz ki Szentlászló. 

Szóljon az ember, vagy betörik a fejét. Sok minden van, hogy a Fő tér, hogy néz ki, azt a 

szentlászlóiak csinálják. Ez Szentendrén is így van. A MÁVAÚT -nál egyszerűen kiszedték 

az ablaküvegeket, de azt nem a polgármester csinálta lehet, hogy nem is volt szentendrei 

lakos, aki ezt csinálta. Aki betette ott a buszmegállóba az oldalát az sem pomázi volt, azt is 

szentlászlói csinálta, meg a cigaretta csikkeket, meg a papírzacskókat ott eldobálják, meg ott 

szalonnát sütnek, azok nem voltak pilisszántóiak, vagy szentkeresztiek, falubeliek voltak, 

csak sajnos úgy vannak ezzel, hogy ha szólni mer az ember, akkor bizony megnézheti magát, 

akkor bizony rágyújtja a házát, ha szól érte valamit. A Nándi féle házat ő nem adná el, szépen 

rendbe hozná, lekerítené, és szükséglakásnak megtartaná. Mert soha nem tudja az ember, 

mikor adódik olyan helyzet, hogy szükség lesz rá. Régen volt a Ferenczy féle ház és a 

pedagógus lakások, de az előző polgármesterek olyan jószívűek voltak, hogy egymás között 

fölosztották a község vagyonát, most meg reklamálnak. Hát így néz ki a dolog Szentlászlón. 

Ezt Szentkereszten nem lehet megcsinálni, elég sűrűn jár oda. Nincs összetartás a faluban. 

Mindenki szemetel, és csak mondják, hogy így néz ki, meg úgy néz ki, hát, a falubeliek az 

okai annak, hogy így néz ki a falu, ahogy kinéz. A másik, amit a hölgy említett, hogy a 

polgármestert és a képviselőket nem lehet elérni. Pilisszentlászlón a 60 –as években volt egy 

Divényi Péter nevezetű tanácselnök, minden héten 1 napot végig ment a falu utcáin, és 

beszélgetett idős emberekkel, meg fiatalokkal. „Hogy van Mari néni? Hogy van Pista bácsi? 

Hogy szolgál az egészsége?” Kiment a határba, a fuvaros világba, mert akkor is voltak a 

tanácsnak közmunkásai, ha látott problémát valahol, oda küldte őket és a közmunkások 

megcsinálták. Ő legalábbis úgy érzi, ha szüksége van a polgármesterre, attól függetlenül, 

hogy itt nem találja, Editke úgy tájékoztatta őt, hogy ha valami gondja baja van, írja le, adja le 

neki és továbbítja Szentendrére az illetékesnek, az illetékes majd továbbítja ahhoz, akihez 

tartozik, visszafelé ez a téma ugyanígy, ez 90 napba belefér. Mert annyi az idő 30 nap, 60 nap, 

90 nap a határidő, ahhoz, hogy neki választ adjon arra, amit ő kérdezett. Hát, így néz ki ez. 

Szóval el lehet intézni mindent. Véletlenek nincsenek. Nem véletlen hogy így néz, ki a Fő tér 

meg úgy néz a ki a Fő tér, meg az árok. Annak idején a Petőfi utcai árokba az önkormányzat 

belenyúlt, anélkül hogy tudta volna annak a következményét. Ha akkor nincs meg az a 

baleset, ami ott előfordult a villanynál, elszakították, akkor az az árok rész rendbe lett volna 

téve egy nap alatt. De mivel előállt az a baleset, értesíteni kellett a villanyszerelőket, a munkát 

leállították és azóta is úgy van. Hát ennek ennyi az előzménye. 
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Tóth Attila polgármester: a Pali bácsi hozzászólásában a Kürtös részt nem érti. Kéri a Pali 

bácsit, hogy ismételje el még egyszer. 

 

Kocskovszki Pál (Béke u. 38.) lakos: a Kürtös írt róla egy cikket, amiben ez a 

megfogalmazás állt, hogy ő azt állította, lopják az áramot az öltözőből. Nem arról volt szó, ő 

nem azt mondta, hogy lop valaki. Lopásról eleve nem lehetett szó, mert az előbb is mondta, 

hogy ezt a polgármester hivatalosan engedélyezte. Ő azt kérdezte, ki fizeti ki azt. És erre nem 

adott sem a Magdika, sem a Kürtös választ. Ő azt várta volna el az újságtól, hogy igenis az 

meg az történt, ennek a költsége ennyi, és majd kifizeti valaki. 

 

Tóth Attila polgármester: ő senkinek sem engedte, hogy legeltessen bárhol, se a pályán, se a 

pályán kívül. Az állatok elég szabadon kószálnak a faluban. Ő nem tart állatot, és nem is 

tudja, mivel jár ez, de ez egy borzasztó dolog, nem is tudja, hogyan lehetne rendszabályozni. 

A tehenek, szamarak, juhok megjelennek itt ott, akár a pályán, akár valakinek az udvarában, 

hogyan lehetséges ez. Ő maga szokta elvinni a pályáról a trágyát, majdnem minden héten. 

Amikor focimecss van, az Albival közösen szokták összeszedni a pályán a tehén trágyát. Ők 

nem engednek senkit sehol legeltetni. Sőt az sem tudják, hogy kinek a marhája, kecskéje 

legelészik szabadon a faluban. Ezek az állattartási rendeletben szabályozva vannak. Az állatot 

megfelelő körülmények között kell tartani. Kuczmog József körzeti megbízott tud arról 

beszélni, hogy milyen bejelentések voltak ez ügyben. Nem az a cél, hogy mindenkit a 

büntetés irányába tereljenek. Nem az a kérdés, hogy ki fél a szarvasmarhától, de vannak kis 

gyerekek a faluban, akik viszont félnek. Meg kellene érteni a gazdáknak, hogy nem azért 

kellene kifizetni az Önkormányzatnak 30 ezer forintot, mert az önkormányzatnak van 

állattartási rendelete, hanem azt kéne megérteni, hogy egy 3 éves gyerek fél tőle. Például 

akinek kutya fóbiája van, az fél még a tacskóktól is. Ez ügyben 2 dologban bízik, az egyik, ha 

a Kuczmog József rendszeresen fent tud lenni a faluban, és lesz egy irodája, ahol meg lehet őt 

találni napi több órában, attól függően, hogyan van szolgálatban. A másik, ha lesz egy 

falugondnok, aki járni fogja a falut és a problémákkal meg lehet találni, ki mit látott, mit vett 

észre. A falu bekamerázása is hasznos lehetne ez ügyben. Ezeket a dolgokat ezek után el 

tudnák kezdeni szűrni, szankcionálni tudnák az ügyeket, megkeresni konkrétan, hogy kikről 

van szó, és megtenni a megfelelő intézkedéseket. Az árammal kapcsolatosan, ő engedte meg a 

Norbiéknak, hogy a fejőgéphez az áramot vegyék az öltözőből. Sajnos, úgy látszik, hogy túl 

lőttek a célon, ő maga fog nekik szólni, hogy ezt most már fejezzék be. Most a Jánossal egy 

pár szót beszéltek, hogy mennyibe kerülhetett az áram a falunak. Szerinte pár száz forintokról 

beszélgetnek, nem több tízezer forintokról, mert a fejőgép beindításához kell neki pontosan az 

áram. Ki fogja számoltatni, hogy ne legyen probléma és, ha ezt olyan értékben látja gondnak, 

akkor ezt a testület elé fogja vinni, és megbeszélik, hogy milyen kompenzációt fognak kérni a 

Norbitól annak fejében, hogy a falu áramát használja. A Norbi egyébként felajánlotta, hogy 

segít a falunak: mi az, amit meg kell csinálni, akkor ő jön és megoldja ennek fejében. Ezt ő 

engedte, de a Norbi megkérdezte előtte. A vízzel kapcsolatosan, már neki is felmerült, nem 

most, hanem már régebben is, hogy a közkutakon nincsen vízóra. Gyakorlatilag a faluba 

följövő összes vízből levonva a lakosság fogyasztása, az így maradt számlát az önkormányzat 

fizeti ki. Tehát aki a közkútról vesz egy csepp vizet, azt az önkormányzat fizeti ki. Ez 

ismételten probléma. Ezen is el fognak gondolkozni, hogy mit csináljanak a közkutakkal. Ha 

leszerelik az sem egy megoldás, mert a turisták is használják. Az sem egy szerencsés 

megoldás, hogy valaki köbméter számra viszi ki az állatoknak a vizet belőle. Erre valóban 

kell valami megoldás. Az önkormányzat vízdíját a falu lakossága fizeti ki. Ez így alakult ki, 

ez régen is így volt. Illés Gyuri esetleg kiegészíti ezt, mert ő csak mostanában kezdett ezzel 

foglalkozni. A Kürtös nem az önkormányzat lapja, hanem a Franyó Rudolf csinálja. 
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Kocskovszki Pál (Béke u. 38.) lakos: azt mondta csak, hogy a két újság betűről betűre 

ugyanazt írta, arról, amit ő mondott. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: benne van a Körképben úgy, hogy: „(lopás)”. Az 

egy kicsit túlzó volt, pláne, hogy akkor már lecsengett a dolog. 

 

Tóth Attila polgármester: elnézést kér miatta, ő ezt nem tudta. Mónit megkéri, hogy nézze át 

az újságokat visszamenőleg. 

 

dr. Illés György alpolgármester: a faluba följövő vizet nem az önkormányzat fizeti, az 

önkormányzat csak azt fizeti, amit használ. Vagyis, ha van egy csőtörés, van egy hálózati 

veszteség, vagy szivárgás, akkor azt a vízmű fizeti, vagy mindenki fizeti. Tehát ez nem a falu 

kára. A közkutakkal kapcsolatban elmondja: mindenki fizeti a saját bekötését, a közkutaknál 

két féle variáció van, az egyik az, hogy vízmérő van a közkútnál, van ilyen is Szentlászló 

például a temetőben, ott az akna meg lehet nézni, vagy pedig egy bizonyos átalány összeget 

fizet az önkormányzat a meglévő közkút után. 

 

Tóth Attila polgármester: elismeri pontatlan volt. 

 

Kocskovszki Pál (Béke u. 38.) lakos: egyszer a Dombai Gábor is vitt vizet a közkútról az 

állatainak, de szóltak neki, és soha többet nem vitt onnan vizet. Ennyi különbség van ember és 

ember között. Az ő állatai is kiszöktek egyszer, de megcsináltatta a kerítést, úgy, hogy ott még 

a pók sem ment át. Aki tart állatot gondolhat arra, hogy nem hagyja őket szabadon 

szaladgálni. Mikor a Norbi elkezdett állatokkal foglalkozni, hozott két kutyát, az ő kertjüket 

úgy tönkre tette, hogy az 1200 forintos krumplit úgy kiszedték, mint annak a rendje. Mert 

nem volt bekerítve neki. A bárányok a káposztát, meg a zöldséget úgy megették, hogy még a 

föld sem maradt meg. A bika borjúja a legnagyobb esőzések idején úgy tönkre tett a málnást, 

hogy 2 évig tartott neki azt rendbe hozni. Így néz ki a dolog, ha már foglalkoznak ezzel meg 

azzal. Nem egyformák az emberek. Ha szólt, még meg akarta verni, meg is ütötte őt. Így néz 

ki a dolog, álljon neki veszekedni, még a végén rágyújtja a házat. Akkor mit ér vele, bíróságra 

nem akar járni, ő nem olyan ember, hogy bíróságra szeret járni, meg jelentgetni. Azt nem is 

mondta, hogy örökösen a háza előtt áll a kocsijával, és ott püfögteti, hogy nem lehet kinyitni 

az ablakot, ahogy itt valaki már említette. Főleg télen nem tudja a hókotró a hókotrást 

csinálni. Mert ott állnak a kocsik sorban az úton. Ilyenek is vannak, és ezeket ők csinálják 

falubeliek. Nekik kéne elsősorban odahatni, hogy ez ne így legyen. De sajnos ez így működik. 

A Dombai Józsi barátja említette neki múltkorában, hogy a szentlászlói gyerekek nincsenek 

benne a csapatban. Szívesen látnák őket, de ha nem mennek, akkor mit lehet csinálni. 

 

Dombai Gáborné lakos: a Pali bácsi mondanivalójához szeretne hozzáfűzni pár mondatot. A 

Norbi tehenei tönkretették a kertjét. Most ugyanaz történik náluk is. Megütötte a Pali bácsit, 

ők nem mernek szólni, mert fölgyújtott ott valamit a közelükben. Ezzel valamit csinálni kéne, 

mert ez így nem működik, mert nem mernek szólni, és ott jönnek, mennek a tehenek éjjel 

nappal. A vízhez visszatérve, valóban az Elsik Viliék is a temetőből hordják a vizet, a lovai az 

ő udvarában az ő kertjében vannak. A 3 unoka kint játszik az udvaron, véletlenül nyitva 

marad a kapu, bemennek az udvarba, a gyerekek infarktust kapnak. Úgyhogy ezt már a 

szomszédasszonya a Jegyző úrnak mondta ezelőtt kb. 2 hónapja, és vannak fényképei, hogy 

igenis ott az utcán sétálnak a lovak. Szóval ezzel valamit csinálni kell addig, amíg baj nem 

történik, vagy a házat rájuk gyújtják, vagy a gyerekek kapnak infarktust. Nem tudja, hogy 

milyen jogon mennek a temetőbe vízért, mert azt az ő és a mások adójából fizetik. 
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Tóth Attila polgármester: az állattartás valóban probléma a faluban, elő fogják venni ezt a 

témát, szabályozni fogják. Meg fogják hívni Kuczmog Józsefet, hogy milyen szankciókat, 

rendeletet lehet alkotni, drasztikusabban kell kezelni ez az ügyet. Akinek az állata kint van 

őrizetlenül, azt büntetni fogják, fényképpel kell majd bizonyítani. A Norbi dologgal nem 

tudnak személy szerint mit kezdeni, megígéri, hogy beszél a Norbival, megemlíti neki ezeket 

a problémákat, amik itt felmerültek. Ez hatósági ügy, és a Józsihoz tartozó ügy. A 

polgármester és a képviselők nem rendőrök, nem járhatnak el ilyen jellegű ügyekben. Akinek 

ilyen jellegű panaszai vannak, keresse meg a Józsit, ő kimehet hozzá, beszélhet vele, ettől 

még nem biztos, hogy megoldódik ez a típusú probléma. Ezt nem tudja megígérni. Nem tudja, 

mit lehet ilyen személyes dolgokkal kezdeni. Azt kéri, hogy mindenki bátran keresse a körzeti 

megbízottat, és ezeket neki panaszolja el. Azt, hogy ő hogyan és milyen formában tud eljárni, 

nem tudja. Annyit tud, hogy a buszmegállóban történt rongálás miatt már tett az 

önkormányzat feljelentést. Személy szerint az önkormányzat nem zárkózik el a 

feljelentésektől. A lakosság mennyire zárkózik el vagy mennyire nem, mindenki döntse el a 

saját vérmérséklete szerint, mert ez abba a kategóriába fog tartozni. A közkúttal is fognak 

foglalkozni, lesz megoldása, hogyan szabályozzák a vízvételt. 

 

dr. Turi Kovács Áron rendőr őrnagy, közrendvédelmi osztályvezető: a rendőrség azzal tud 

foglalkozni, amit bejelentenek a lakosok. Azt a konzekvenciát vonja le itt a 

közmeghallgatáson, hogy nagyon sok minden látens marad, nem derül ki, vagy nem jelentik 

föl, mert már fölgyújtotta, mert már megütötte, mert már voltak atrocitások. Épp ezért 

működteti a rendőrség a körzeti megbízotti rendszert. A körzeti megbízotti rendszer pont arról 

szól, ha valaki nem akar bemenni a szentendrei rendőrkapitányságra feljelentést tenni, nem 

akar belőle procedúrát, de szeretné, hogy foglalkozzanak az ügyével, akkor meg kell keresni a 

körzeti megbízottat. Aki megpróbálja rendezni az ügyet, akár úgy hogy beszél ezzel a 

Norbival, akit ő nem ismer, vagy megpróbál más módon segíteni. A legeltetéssel és az 

állattartással kapcsolatban először azt kell megnézni, hogy mit lehet itt helyben tenni, de 

ezekre vannak konkrét szabályok, rendeletek, amiket be kell tartani. Aki ezeket nem tartja be, 

szabályt szeg. Ezeket így szankcionálni lehet. Akkor tudnak eljárni ezekben az ügyekben, ha 

tudomást szereznek róla. Tehát valamilyen formában, ha valaki nem akarja a nevét, az arcát 

adni egy ilyen bejelentéshez, akkor a körzeti megbízottat keresse meg, megtalálható a faluban. 

El lehet neki mondani, hol milyen probléma merült föl, és ezeket meg próbálja kezelni. 

 

Kuczmog József körzeti megbízott: megtalálható a faluban, ha esetleg nem, akkor telefonon 

bármikor elérhető. Az állattartással valóban vannak mostanában gondok a faluban. Egyre 

többen tartanak szarvasmarhát. Egy alkalommal egy bejelentés érkezett, egy tehén legelt a 

focipályán, közben a gazdája megérkezett, elnézést kért és elvitte. Azóta ő nem látta. Egy 

alkalommal, jött egy bejelentés, hogy a Tölgyfa utcában 2 tehén sétált az utcán. Pont ő volt 

szolgálatban, felmentek Pilisszentlászlóra, megtalálták a tulajdonost, rettentően fölháborodott. 

Szerinte is ez egy valós probléma. Aki más földjén legeltet szabálysértést követ el, ezt 5-50 

ezer forintig lehet helyszíni bírságolni. Ő nem tudja kinek melyik a földje. Bármikor lehet 

hívni, a telefonja mindig nála van. De ugyanúgy bátorítja a jelenlévőket a szeméttel 

kapcsolatban. Volt olyan, hogy bejelentették az illegális szemétlerakást. Kiment a kupachoz, 

talált egy borítékot, azon rajta volt név, cím, megkereste az illetőt, és felszólította, hogy vigye 

el onnan a szemetét. Egyszer helikopteres akcióban vettek részt, és akkor látták, hogy 

Pilisszentlászlón, földeken mekkora szeméthalom volt, megtalálták a tulajdonost, és 

elszállítattak onnan gumikat, hűtőket stb. Nyugodtan hívják föl őt, ha bármi olyat 

tapasztalnak, ami nem szokványos, nem biztos, hogy rögtön büntetni kell, lehet, hogy elég 

szólni. Az állattartással kapcsolatban annyit szeretne mondani, hogy két variáció van: vagy 

elkóborol az állat, vagy direkt rossz helyen legeltetik. De ez egy valós dolog. 
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dr. Gerendás Gábor jegyző: az állattartással kapcsolatban van állatvédelmi törvény, amely 

meghatároz szabályokat, illetve más jogszabályok is meghatároznak szabályokat az állattartás 

módjára vonatkozóan, és az állatvédelmi törvény lehetőséget ad arra, hogy állatvédelmi 

bírságot szabjon ki a hatóság, egyébként a jegyző jár el ebben a hatáskörben. Tehát 

állatvédelmi bírság kiszabására van lehetőség. Be kell jelenteni, utána ki tudják vizsgálni, ha 

kell tanúmeghallgatások alapján, lehet igazolni azt, hogy valóban megtörtént a dolog, és utána 

ki tudnak szabni egy bírságot. A bírságolás eszközével tudnak élni, ez talán visszatartó 

hatással lehet arra, hogy a jövőben ilyet ne kövessenek el. Ez célszerű lehet akkor, ha nincs 

más megoldás, ha nem sikerül az illetővel dűlőre jutni. Volt egy ilyen szóbeli egyeztetés, és 

ennek ellenére is folytatja, akkor ez igenis lehet egy megoldás, hogy le kell folytatni az 

eljárást, és meg kell bírságolni. 

 

Kuczmog József körzeti megbízott: olyan bejelentést is fogad, hogy nem mutatkozik be az 

illető, csak elmondja a problémáját. 

 

 

Meszlényi Éva lakos: először a Somos Hanna által említett betonvasra szeretne rátérni. Kb. 

3/4 éve ott van a járda sarkán, az épület sarkán, több mint fél m2 nagyságú, nem várhat 

tavaszig a renoválása, mert ha belepi a hó, akkor azon valaki el fog csúszni. Azt hiszi, ez rá is 

világít a probléma lényegére: ők mindannyian látták, de a képviselők még sohasem fedezték 

fel, hogy ott áll ¾ éve, és hogy mennyire baleset veszélyes. Ő itt látja az alapvető problémát. 

Ehhez jó lenne egy falugondnok, aki az ilyen dolgokat észreveszi. Utoljára március végén 

beszéltek róla, hogy jó lenne egy falugondnok. Kérdezi, hogy úgy jön, mint a Mikulás, vagy 

honnan fog a falugondnok előkerülni, aki ilyen dolgokra figyel. Hosszan sorolhatná reggelig, 

de nem akarja igénybe venni senki idejét. A kegyhelyeket lesújtó állapotba találja: a kálváriát, 

a patakban a Mária kegyhelyet. Nem tudja ki engedte meg annak, aki ott vett telket, hogy 

bekerítse azt a részt. Az az illető tett rá egy jászolt, egy állatistállót. Ha másnak van egy 

kegyhelye kirándulóhelyen, az becsben tartja, Szentlászlón meg mivé válik. Ez szintén 

mutatja a falu általános állapotát. Megkérdezi, hogy elbukták tavaly az inkubátor suli 

pályázatot, ami 150 munkahelyet ígért. Szeretné megkérdezni, hogy a polgármesteren múlott, 

hogy ezt nem Pilisszentlászló kapta. Melyiküknek köszönjék meg, hogy nincs meg ez a 150 

munkahely. Pócsmegyer kapta meg helyettük. Rudolf János úrtól szeretné kérdezni, hogy a 

június lapszámban írja, hogy járt egy borsodi kisfaluban. A cikkben írta, hogy ott 260 

munkahelyet teremtettek, megtermelik a zöldséget a gyerekeknek, ezt a konyhán 

földolgozzák. Ha összehasonlítják Pilisszentlászlót más falvakkal, akkor itt miért ilyen 

alapvető dolgokon kell vitatkozniuk, mint a szemét, amikor látják, hogy másutt az országban 

van fejlődés, bármerre mennek. Az nem igaz, hogy Pilisszentlászló csak ennyire képes, sehol 

ennyi tehetséges embert nem látott és azt sem látta, hogy ennyire nem mennek semmire. 

Jövőre, ha a pálos települések találkozóját itt tartják meg, akkor itt nem lesz vízzel mosva az 

utca, de hova fogják a vendégeket leültetni. Mit szeretnének itt megmutatni, egyáltalán 

foglalkozik ezzel bárki is, vagy ezt is az énekkar oldja meg. 1500 emberről van szó. 

Kívülállóként hallgatta eddig a többieket, azt vette észre, hogy elbeszélnek egymást mellett, 

például csak akár a betonvasat tekintve, hogyha ezt a polgármester úr egy éve nem látja a 

Községházától 10 méterre, akkor miről beszélnek. 

 

Tóth Attila polgármester: a betonvasat látta, a rácsot nem. 

 

dr. Illés György alpolgármester: gyakorlatilag egy betonvasról beszélnek a sarkon lévő 

járdánál, tehát aki rácsnak mondja, az rácsnak mondja. Mindegy minek nevezik, egy betonvas 
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kilóg a járdából, mert a járda lekopott, azért mert odafolyik a csapadékvíz. Polgármester úr is 

tudja, és az összes képviselő tudja, legalább 3-4 éves probléma. Jelenleg az a helyzet, ha egy 

épületet rendbe hoznak, ahhoz előbb meg kell csinálni a ház falát, ezt csinálják most. Amikor 

ez megvan, utána lehet a járdát megcsinálni, ahogy a Polgármester úr is mondta. Tehát egy 

pici türelmet kérnek. A kegyhelyek rendben tartása alapvetően a római katolikus egyház 

feladata, az önkormányzat, mint szervező erő belekapcsolódhat ebbe, de az önkormányzatot 

felelőssé tenni azért, mert a római katolikus egyház tulajdonában lévő kálvária nincsen 

rendben, ez elég furcsa. A pataknál lévő spontán kegyhely állapotában, a közösségi 

összefogást lehet hiányolni, ami ha van, akkor ezek a dolgok megoldódnak. A temető is 

nagyrészt egyházi tulajdon. Mindent, ami ott van, azt nem az önkormányzaton kellene számon 

kérni. Segíteni kellene az egyháznak is, és az embereknek is, hogy rendben menjenek a 

dolgok. Az inkubátor házzal kapcsolatban: ez van, amikor az újságban megjelenik egy fél 

információ, és az úgy elkezd növögetni. Magyar-szlovák együttműködés keretében a Pest 

Megyei Kereskedelmi és Iparkamara csinált egy beruházást Szigetmonostoron. Soha, 

semmikor nem merült fel, hogy szlovák faluba hozzák, akár Pilisszentkeresztre, akár 

Pilisszentlászlóra. A pilisi szlovákok központja Pilisszentkereszt. Vannak nagyobb, módosabb 

pilisi szlovák faluk Pilisszentlászlótól. Ők kiválasztották a Szentendrei-szigetet, nem tudja 

miért, mi az oka. Soha nem volt kérdés, és soha nem ajánlották föl Pilisszentlászlónak az 

inkubátor házat. Ebből a szempontból, ennek csak örülni kell, hogy egy szomszéd településen 

van, ami megvalósult ennek az együttműködésnek a keretében. Az, hogy mire fogják 

használni, kérdés, mert ott azért a Kereskedelmi Kamarának is van beleszólása a dolgokba. 

Létezik ez a magyar – szlovák alap, erre lehet pályázni, de csak gazdaság fejlesztésre. 

Pilisszentlászló a kevés iparával, iparosával aránylag nehezen tud labdába rúgni más környező 

településekhez képest. Ez nemzetiségtől független támogatás volt. Ilyen szempontból nem 

volt előny, hogy Pilisszentlászlón van szlovákság, nem számított. A falugondnoki állásnál az 

a fontos, hogy csak helyi lehetne, más településről nem szerencsés, ha bejár valaki, mert nem 

ismeri az embereket, a problémákat. Olyat kell találni, aki ebben a közegben mozogni tud, és 

legyenek ismeretei a faluról. Emiatt húzódik ez az egész. A falugondnoknak tudnia kell, ki 

mivel foglalkozik, kinek van állata, kapcsolatai legyenek az emberekkel, a lakosokkal. Azért 

van az önkormányzatnak 20 millió forintja, mert az új Képviselő-testület nem akarta 

szétszórni a pénzt, nem akartak tartós kiadásokat vállalni, pl. embereket fölvenni, ami miatt 

elfogy a falu pénze. Most már egy év távlatából be lehet tervezni, hogy mire elég a pénz, és 

jobban lehet súlypontozni a kiadásokat. Bízik benne, hogy jövő évben ez a probléma 

megoldódik. 

 

Rudolf János képviselő: a pálos találkozó szervezés alatt áll. Egyeztettek a pálos 

rendfőnökkel, elmondta, hogy milyen műsort szeretne, egyeztettek az együttessel, a színház 

igazgatóval. Gyakorlatilag a szervezés folyamatban van. 36 települést kíván meghívni, most is 

ennyi volt, de hogy ennyiből hányan jönnek el még nem tudják. 

 

Meszlényi Éva lakos: kérdése, Képviselő úr feltételezi, hogy ennyi embert vendégül tudnak 

látni a faluban? Ő nem így látja. Azt veszi észre, hogy más a látásmódjuk. Több felelősséget, 

odafigyelést érez a közmeghallgatáson megjelent lakosokban, mint az általuk választott 

faluvezetésben. Bocsánatot kér, nem akar senkit megbántani, de ezt szűrte le az itt eddig 

elhangzottakból. 

 

dr. Illés György alpolgármester: valószínűleg az a félreértés tárgya, hogy más jellegű 

rendezvényről beszélnek. Tisztázzák, hogy a pálosok egy szerzetesrend, ez azt jelenti, hogy ez 

egy vallási jellegű rendezvény lesz. Nem lesz zsibvásár, nem kell 600 árus, jön még 2000 

ember, akkor rock koncert, stb. Ezek a dolgok kiesnek. A másik, hogy van egy Szentlászló 
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nevű települések találkozója a Kárpát-medencében, minden évben más településen tartják 

meg a rendezvényt, már Pilisszentlászlón is volt. Sátorral, jóval szerényebb körülmények 

között szokták megrendezni ezt az összejövetelt. Megoldották. Tulajdonképpen ilyen van az 

összes többi faluban is, ez egy szerényebb rendezvény, amit egy sátorral, vagy ilyen jellegű 

hellyel meg lehet oldani. Ez nem olyan rendezvény, mint mikor a római pápát várják valahol, 

akkor kisuvickolják a kövezetet. 

 

Meszlényi Éva lakos: nem erre gondol. Rudolf úr cikkét olvasta, és azt írta, hogy egy Isten 

háta mögötti borsodi településen vízzel mossák reggelente a járdákat, olyan tisztaság van. A 

másik, ha egy turista idejön, azt látja, hogy minden be van zárva, minden igénytelen. Ő ilyen 

szemmel nézi, és sajnálja, hogy ilyen hírét viszik a falunak. Talán össze kellene kapnia magát 

a falunak a következő időszakban, hogy valamit ők is föl tudjanak mutatni. Mert nagyon szép 

cikket írt a Rudolf János. Kellene valami példa a lakosoknak. Ez az irány eddig sem vezetett 

eredményre. Ha autóból nézi az ember, biztos nem tűnnek fel ezek a dolgok. Amúgy egy 

nagyon jó adottságú település, de ezzel rosszul élnek. 

 

Kocskovszki Istvánné (Dózsa György utca) lakos: elmondja, hogy nyáron nála voltak az 

unokái, elmentek sétálni a Waldorf felé. Aztán megijedtek, mert két ló jött velük szemben az 

utcán fényes nappal. 

 

Dombai József (Szentendrei út 2.) lakos: nem szeretne új témát fölvetni, viszont néhány 

kiegészítést szeretne tenni. Alpolgármester asszony beszélt a KEOP pályázatról. Néhány 

alapvető dolgot szeretne tisztázni. Az alapigazság az, hogy ebben a tekintetben 

különösképpen Pilisszentlászló Képviselő-testületének nem is kellett pályázni. Ebben a KEOP 

pályázatban az Európai Uniós támogatási rendszeren belül 2014. december 31 –ig föl kellett 

használni bizonyos összeget. Az irányító hatóság mind a 14 szentendrei járási település 

tekintetében 150 millió forint támogatásról döntött. Ennyit vehet egy-egy településen igénybe. 

Ez vonatkozott Szentendrére, Pomázra és a kisebb településekre is. Ebből sikerült egy 

hosszabb előkészítés után Pilisszentlászlónak a 67 vagy70 millió forintot lehívni vagy igénybe 

venni. Ez a dolog lényege. Ez is összefügg azzal a bizonyos sport öltözővel. Ennek a sport 

öltözőnek nem volt meg az építési engedélye 20 éve, viszont kapott fennmaradási engedélyt, 

megkapta a használatbavételi engedélyt. Sajnos igaza van az előtte szólónak, hogy a 

mindenkori aktuális vezetés régóta nem volt képes arra, hogy ennek az ingatlannak a 

földhivatali tulajdoni helyzetét rendezze. Ebből következett be az, hogy Pilisszentlászló 

Község Önkormányzata az eredeti elképzeléssel szemben nem tudta igénybe venni az öltözőre 

vonatkozó KEOP támogatást. Ez az igazság, és nem kell köntörfalazni, és nem kell 20 évre 

vissza, a múltra mutogatni. A mindenkori vezetésnek a feladata, hogy ezeket a feladatokat 

sürgősen orvosolják. Ezt követően elhangzottak más dolgok is, például az állattartással 

kapcsolatban. Van állattartási rendelet, amit be kell tartani, ebben közreműködik a körzeti 

megbízott is, de ugyanakkor úgy gondolja, hogy ez egy jegyzői hatáskör. Ez nem egy 

büntetőjogi kategória. Ez egy szabálysértési eljárást vonhat maga után. Aki ilyet tapasztal, az 

vállalja föl, szíveskedjen megtenni az illetékes szervek felé az ezzel kapcsolatos panaszait. A 

faluban valakik illegálisan vesznek igénybe vizet és villanyt. Nem kell csodálkozni Képviselő 

urak, Pilisszentlászlón nem csak ebben a tekintetben volt már rá példa, hogy a közpénzekből 

beszerzett energia felhasználása nem volt nyomon követhető, voltak ebből büntető ügyek. Mit 

csodálkoznak, ha egy jelentős hivatali közreműködéssel történtek ezek a cselekmények? És 

sokkal nagyobb volumenű, amikor elfűtöttek több száz m3 fát. Kérdése, hogy ki fizeti a 

cehhet? Polgármester úr azt mondta, hogy nem kíván foglalkozni a közhasznú 

foglalkoztatottakkal. Ki fogja takarítani a falut, és miért nem akar foglalkozni velük, azért 

mert nem képes a velük járó papírmunkáknak eleget tenni. Azért mert ebből is visszaélések 
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történtek az elmúlt időszakban? Ő csak kérdez. Jelen pillanatban a hallgatóság és a falu nem 

azt érzik, hogy egy polgárbarát Képviselő-testülete lenne. Ő az előtte szólók alapján ezeket a 

következtetéséket tudta levonni. 

 

Kiss Mónika alpolgármester: amióta az Európai Unióba belépett Magyarország és Európai 

Uniós pályázatok léteznek mindig minden esetben be kellett adni pályázatot. Most is beadták 

a pályázatot, mert be kellett adni. A 150 millióból ennyit tudtak lehívni. Már megint félig üres 

a pohár. Gyakorlatilag arról senki nem tesz említést, hogy ebben az évben Pintér Mónika 

segítségével milyen rendezvények kerültek megrendezésre. Most volt hétvégén egy nagyon 

sikeres rendezvény, ami a falut nagyon is jól összehozta. Például részt vettek rajta? Mert nem 

látta őket. Mindig csak a negatív dolgokról beszélnek. A pályázati anyag beadásra került, a 

kezelő szervezetnél ez megtekinthető. 

 

Dombai József (Szentendrei út 2.) lakos: dokumentálható, hogy először a Magyar 

Közlönyben jelent meg, hogy melyik települések pályázhatnak. Ezt követően került a 

Képviselő-testület elé, ekkor értesültek arról, hogy 150 millió forintra lehet benyújtani 

pályázatot. Ne csúsztasson, mert ezek dokumentumokkal igazolhatók és bizonyíthatók. De ő 

nem kíván egy közmeghallgatáson ebből vitát nyitni. Szerinte az az igazság, amit ő mond. 

Először a Magyar Közlönyben jelent meg a felhívás, és csak utána került a Képviselő-testület 

elé. 

 

Kiss Mónika alpolgármester: de azt ne állítsa Dombai úr, hogy nem került pályázati anyag 

beadásra. 

 

Dombai József (Szentendrei út 2.) lakos: szerinte ő nem ezt mondta. Szerinte 150 millió 

forintra lett volna lehetőség pályázni. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: kérdése, a 150 milliót miért nem tudták lehívni. 

 

Hicsák János képviselő: nincs meg a megfelelő nagyságú m2 a maximálisan beadható 

összeghez. 

 

Tóth Attila polgármester: a Magyar Közlönyben megjelent, hogy Pilisszentlászló és a 

környék települései, köztük Szentendre is megkapták annak a lehetőségét, hogy pályázhatnak. 

Feltételes módban, nem volt kötelező pályázni. Volt olyan település is, amelyik nem 

pályázott, például Pócsmegyer. A Képviselő-testület arról döntött, hogy induljon a falu ezen a 

pályázaton vagy ne. Ők úgy döntöttek, hogy indulnak. Ez a döntés hatalmazta őt föl arra, 

hogy elvégezze azokat a feladatokat, ami a pályázat benyújtásához elengedhetetlen, műszaki 

dokumentáció, energetikai számítás. Ez még mindig nem jelentette azt, hogy ez egy nyertes 

pályázat. Be kellett küldeni a pályázati anyagot, nagyon sok olyan buktatója volt, amiért nem 

volt biztos, hogy megnyerik a pályázatot. Buktatói voltak: rosszul megy le a közbeszerzés, 

nem jó a költségvetés, stb. Ezer sebből vérezhetett volna ez a dolog. Az igaz, nem tagadja, 

hogy a Közlönyben jelent meg, hogy a falu pályázhat. Nagyon sokat dolgozott a Képviselő-

testület és a hivatal, hogy pályázhassanak. 

 

dr. Illés György alpolgármester: amikor 2000 előtt az öltözőt elkezdték építeni valóban 

rendezetlenek voltak a tulajdoni viszonyok. Gyakorlatilag engedély nélkül kezdte el építeni az 

akkori önkormányzat, 2000–ben kért és kapott úgynevezett továbbépítési és fennmaradási 

engedélyt az épület. Amiről most vitatkoznak a jogászok, hogy hatályban van, vagy nincs. A 

lényeg, hogy ezután egy normál használatbavételi engedélyt lehetett volna kérni, amikor az 
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építkezés befejeződött. Ugyanúgy, mint egy családi háznál, hogy van a lakhatási engedély. Ez 

legjobb tudomása szerint nincs bejegyezve az öltözőnél. Ha Dombai József volt polgármester 

úr tud arról, hogy hol kellene ezt keresni, akkor beszéljék meg később. Az építéshatóság nem 

tud róla, ő az irattárban nem találta, a kollégái sem találták. Ezt meg kellene keresni. Ha az 

építéshatósági nyilvántartásban nincsen, akkor elég nagy valószínűséggel nincs is ilyen 

engedély. Valószínűleg a rossz emlékezés esete áll fenn. Az épület azóta tulajdonjogilag 

teljesen rendbe lett téve: a sok helyrajzi szám össze lett vonva, és belterületbe lett vonva. 

Viszont a használatbavételi engedélyhez nagyon sok pénzt rá kellene költeni arra az épületre. 

Ezt az építész mondta, aki a fennmaradási engedélyhez a terveket csinálta. Ezt az összeget rá 

kellene költeni ahhoz, hogy a használatbavételi engedélyt benyújthassák. A pályázattal 

kapcsolatban ez volt az egyik gond. Ennél a pályázatnál energia megtakarítást kell majd 

kimutatni, vagyis számolni kell, hogy mennyi volt a fűtésköltség előtte meg utána. De 

köztudomású, hogy a sportöltöző nyári használatú épület évtizedek óta, télen nem használja a 

falu. Így fűtés költsége nincs. Egy zárt testületi ülésen pont erről vitatkoztak, hogy meddig 

mehet el az Önkormányzat egy pályázat érdekében. Vagyis azt mondják, hogy az öltözőre 

elköltenek évente 100 mázsa fát, a valóságban pedig semmit, mert nem is fűtik. Ezen a zárt 

ülésen a testület úgy döntött, hogy nem fog hamukázni. Őszintén le fogja írni a pályázatban, 

amit le kell adni. Csak a meglévő épületállománnyal tudnak pályázni. Ha beadták volna úgy 

pályázatot, hogy nem valósak az adatok, el is bukták volna. Életszerűtlen, hogy emiatt el 

kezdenének fűteni egy épületet télen, hogy majd egyszer lesz rá pályázat, de közben 

elköltenek fűtésre egy vagyont. Tudomásul kell venni, hogy ez így történt. A pályázatokat és 

azok lebonyolítását az állam ellenőrzi. Minden pályázatnak van egy fenntartási ideje. A 

funkciót teljesíteni kell, és a fenntartási időt becsülettel ki kell szolgálni. Dombai József 

említette, hogy büntetőügyek voltak, vannak és lesznek az Önkormányzatnál. Ő csak arról 

tud, hogy volt az egyik polgármester ellen eljárás, mert gyakorlatilag a vezetékes víznél egy 

bekötési csekkel bekötött öt ingatlant, ő úgy tudja ez lett büntető ügy. Tud olyat, hogy talán 

sikkasztás miatt volt feljelentés hivatali dolgozó ellen, de nem jutott tovább ez az ügy, mert az 

illető megtérítette a kárt. Ő másról nem tud. Nem tudja milyen büntető ügyek folynak az 

önkormányzat ellen. 30 évre visszamenőleg sorolta fel az önkormányzati ügyeket. 

 

Dombai József (Szentendrei út 2.) lakos: pontosítana, azt mondta, hogy voltak büntető ügyek. 

Múlt időben mondta. A közfoglalkoztatottal szemben is volt eljárás. Szóba került a Fő tér 

környékének a takarítása, kinek a tulajdona, stb. Úgy emlékszik, hogy a képviselő-testületnek 

van egy határozata, mely határozat még nem került végrehajtásra, vagyis hogy az 

önkormányzat a magyar államtól megigényli a 604 helyrajzi számú ingatlant. A polgármester 

úr belement egy hosszas okfejtésbe, hogy meddig tart a Fő tér, egész föntről a falu bejárótól 

az iskola mögötti részig, ennek fenntartási költségére évente olyan 20 millió forintot mondott 

a polgármester. Aszfaltozni, kátyúzni kellene az önkormányzatnak azt a szakaszt is. Ha ezt 

tudják, akkor ezeknek a dolognak a birtokában kérik a magyar államtól, vagy perelik a 

magyar államot vagy a közútkezelőt. 

 

Tóth Attila polgármester: a 604 –es helyrajzi számú telekkel jogvita van jelen pillanatban. 

Addig nem tudják a határozatot végre hajtani, amíg jogvita van. Amíg nem rendeződik, a 

dolog nem tudnak ezzel érdemben foglalkozni. A 20 millió forintot feltételes módban mondta: 

„lehet, hogy elvisz 20 millió forintot”. Ha azt a részt átvennék és nekik kellene rendben 

tartani, lehet, hogy elvinne az éves költségvetésből 20 millió forintot. 

 

Dombai József (Szentendrei út 2.) lakos: még nincs megoldva. Magyarországon egy jogvita 

hosszú évekig is eltarthat. Kérdése, addig ki fogja ezt a területet gondozni. Kinek a feladata 

addig ezt a területet gondozni? Erre szeretne választ kapni ő is és a többiek is. 
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Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: kérése lenne, egy éve ott az akadály jelző, aminek 

már többször neki is mentek, és összetörték. Most már az építkezésnél használják. Ezzel, és a 

fedéllel, ami balesetveszélyes mi lesz? 

 

Tóth Attila polgármester: a Magyar Közút a kezelő, az ő dolguk ezzel foglalkozni. Ők rakták 

ki az akadályjelzőt. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: a másik kérése, hogy az előtte lévő árok, amiben a 

kövek elindultak. Lesz – e tervbe véve ennek a megoldása, mert egyszer beszakad az az út. 

Azt a mély, 2 méteres árkot tisztítja, kiszedi belőle a szemetet. A munkások után szedegeti a 

behulló anyagokat. Persze, ezt nem kellene mondania, mert ezt csinálni kell, ez a dolga. De 

azzal a berohadt akármivel mi lesz. 1 éve beszéltek a mögötte lévő árokkal kapcsolatban, már 

azt is tudja ki az, aki a Septifost nem hajlandó vásárolni és használni. Már kérte, hogy szóljon, 

amikor az árokba beleengedi a szennyvizet. Mi lesz azzal az árokkal, nem lehetne 

becsövezni? Hajlandó fizetni is érte. Meghurcolta a fél falu, mert állítólag följelentette a fél 

falut, pedig ő nem jelentett föl senkit. Hanem az önkormányzatot kérte, hogy csinálják meg az 

árkot. Az önkormányzat emésztőjének nincs fedele, ez is veszélyes. 

 

Tóth Attila polgármester: az akna fedőt megcsináltatja; remélte, hogy a közútkezelő 

komolyan veszi a megkeresésüket az akadályjelzővel kapcsolatban. Reméli, ha meg tudják 

csinálni a tűzoltószertárat, és akkor az árkot is meg tudják majd csinálni. Nem jó az az árok, 

minden pénzkérdés. Olyan horderejű kérdések merülnek föl, ami rengeteg pénz, az árok, a 

Petőfi utca. Sajnos, nincsenek ilyen dolgokra pályázatok, mint árokrendszer kiépítése, 

vízelvezetés. Megint be vannak szorítva egy olyan satuba, ami évente 20 millió forint, ennyi 

pénzből nem tudnak mindent megcsinálni a faluban. Ami sürgős, azt megcsinálják. Az anyagi 

forrásokon kívül, az emberek hozzáállása a környezetükhöz is egy szempont. Gyakorlatilag 

agglomerációs településről beszélnek, és a falu lakóinak egy része nem is jár be a faluba. 

Reggel elmennek dolgozni, este hazajönnek, nem foglalkoznak azzal, hogy szemetes az utca, 

nem foglalkozik azzal, hogy az árokban elfolyik a víz vagy nem. Fölépítette a házát, berakta 

kerítés közé, és ott éldegél. Tudomásul kell venni, hogy ez egy ilyen típusú település. A másik 

réteg nyilvánvalóan számára egy szimpatikusabb réteg. Azok a lakosok, akik itt élnek a 

felmenőikkel évszázadok óta, azok próbálnának valamilyen közösséget találni, vagy 

közösségbe tömörülni Erre egy nagyon jó példa az énekkar, ahol az idősek tényleg 

összefognak, tényleg csinálnak bizonyos dolgokat. Ők ajánlották föl a Béke utcának, a Petőfi 

utcának a kátyúzását is. A Karcsiék a Mikulás ünnepséget úgy szervezték meg, hogy az 

önkormányzatnak dolga nem volt ezzel a rendezvénnyel, szívvel-lélekkel csinálták. Legalább 

30 ember vett részt ennek az ünnepségnek a megszervezésében és lebonyolításában. Ez 

megfizethetetlen. Ez a Mikulás ünnepség az önkormányzatnak kb. 1 millió forintba került 

volna, és 30 ember munkája volt 1 hónapon keresztül. Vagy a Gabi, aki évekig szedte a 

szemetet a hulladékgyűjtő körül, és nem ment az önkormányzathoz, hogy 5000 forintot kér 

per óra. Ő csak el tudja mondani, fel tudja hívni a figyelmet, de amúgy tehetetlenek. Az 

önkormányzat tud szervezni csoportokat, egy kis részben tudja finanszírozni a programjaikat. 

A civilek önállóan mozognak, akkor működnek jól, ha egy önkormányzat mozgatja őket, az 

nem fog működni. De ez nem csak itt működik így, hanem a világon bárhol. Az állam nem 

működtethet és irányíthat civil szervezeteket. A civilek akarnak valamit, attól függetlenül, 

hogy ez mennyibe kerül, foglalkoznak a dolgokkal saját érzésvilágukból adódóan. Ez megint 

működik a faluban, de sajnos csak az őslakosságban vannak nyomai, és csak az idősek 

körében, mert a fiatalok bejárnak Szentendrére, Pestre dolgozni és nincsen idejük azzal 

foglalkozni, hogy mit kellene a faluban csinálni és hogyan. Ebben az önkormányzat 
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tehetetlen, akár elhiszik, akár nem. Egy bizonyos szintig tudnak segíteni, de csak nagyon 

minimálisan. A képviselőknek is van rengeteg dolguk, de ha megkeresik valamelyiküket a 

lakosok, akkor szívesen segítenek. A jelenlévők is aktivizálhatják magukat a közösségért. 

Kifelé lehet, hogy úgy tűnik, hogy semmit nem tesz a Képviselő-testület a faluért, de ez 

valójában nem igaz. Az emberek hozzáállásától is sok minden függ. Itt van például a 

szennyvíz kérdés: az önkormányzat mondta, hogy ki kell engedni a szennyvizet? Nem, de 

mégis az önkormányzaton kérik számon, hogy büdös van a faluban. Sokkal nagyobb gond, 

hogy büdös van a faluban, minthogy van egy szemét az utcán. Csak fajsúlyozni kell egy picit. 

Az, hogy kiengedik a szennyvizet, számon kérni az önkormányzaton nem stílusos, mert egy 

olyan beruházás, ami megoldaná a problémát kb. 1 milliárd forint. 10 éves költségvetése a 

falunak, hacsak a 20 milliót vesszük alapul, akkor 50 év. Erre lehet azt mondani, hogy az 

önkormányzat nem csinál semmit, de ha mondjuk lesz csatorna, akkor megkérdezi majd, hogy 

csináltak-e valamit. Mert most ezt hallják vissza folyamatosan, hogy nem csinálnak semmit. 

Hoztak ide 111 millió forintot, de ez semmi. Mondta bárki, a jelenlévők között, hogy milyen 

jó, hogy megcsinálták az épületeket? 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: igen, mondták, hogy legalább 3 épület szép lesz. 

De nézzék meg az iskola mögötti részt, ahova oda rakták azt a sok fát, ki fog dőlni a kerítés. 

Nem az a baj, hanem, hogy sok minden nem úgy történik, ahogy kellene. A képviselők 

vállalták a felelősséget, és nekik kellene irányítani a lakosokat, hogy mit csináljanak, hogy 

merre menjenek. 

 

Tóth Attila polgármester: büszkén vállalják, és csinálják is a dolgukat. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: senki nem mondta, hogy nem respektálják ezt a 

hatalmas nagy munkát, amit megcsináltak. De ennél még többet kellene csinálni. 

 

Tóth Attila polgármester: a Kiss Mónika mondta, hogy mindig félig üres, félig tele pohárról 

beszélgetnek. A képviselőknél félig tele a pohár, a megjelent lakosságnál mindig félig üres a 

pohár. De ettől még nem azt gondolják, hogy jól csinálják a dolgukat, hanem azt, hogy 

csinálják a dolgukat a legjobb tudásuk szerint. Viszont ha hibáznak, akkor vállalják a 

felelősséget. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: kezdi kényelmetlenül érezni magát, mert mindig ő 

a falu rossza. 

 

Franyó Ádám (Béke utca 13.) lakos: annyit szeretne hozzáfűzi az eddig elhangzottakhoz, 

hogy nyilvánvaló számukra, hogy akik itt megjelentek, azok szeretnének valamit tenni a 

faluért, legalább eljöttek és elmondták a véleményüket. Az önkormányzati oldalról is van 

igazság és van mulasztás is, de szerinte sokkal nagyobb mulasztás van az emberek oldaláról. 

Lehet mondani, hogy szemét van, meg rendetlenség van, meg állatok vannak kint, de oda kell 

menni és tenni kell. Fogja magát és azt mondja, hogy akkor én szombat reggelente 

felsöpöröm a Fő teret, vasárnap reggel más megy ki, hétfő reggel megint más, és akkor be van 

osztva. Hány család van a faluban? 400 család van a faluban, hányszor kellene kimenni, 

felsöpörni a Fő teret? Egy évben egyszer se, valamikor. Ilyen apróságokon múlik minden. 

Menjenek szemetet szedni, de legyen, aki megszervezi, talán ebben kellene az 

önkormányzatnak egy kicsit jobban segíteni. Ilyen apróságokon múlik. Tenni fog érte az 

biztos. Ki fog tűzni egy táblát és kíváncsi, hogy ki fogja felírni magát rá. Lehet segíteni a 

Mikulás bulinál, a pálos találkozó szervezésében, stb. Csak akarni kell. Vannak a falunak 

olyan helyei, ahol egy programsorozatot is meg lehet tartani. 
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Tóth Attila polgármester: az Ádámmal egyetért. Nagyon jól megragadta a dolgok lényegét. 

Az a fajta kommunikáció, amit szeretne, nem érkezik meg a lakossághoz. Erről beszélt a 

Mónival, hogy valamilyen formában a kommunikációt felül kell vizsgálniuk, át kell 

értékelniük, át kell gondolniuk. Mert nem az a kérdés, hogy nem szeretnék ezeket megoldani, 

hanem az, hogy nem sikerül ezt maradéktalanul megoldani. De ha ezt meg is oldják, akkor ott 

van a másik oldala a dolognak, amit az Ádám mondott. Ha ők adnak felületeket és 

támpontokat, akkor kell a lakosság, hogy a megvalósításban ők is segítsenek. Ha csak a 

képviselők beosztják maguk között a Fő tér söprését, akkor 1 évben 50 napot kellene 

söpörniük személyenként. Viszont, ha tényleg többen beosztják, akkor még ennyit sem kell 

személyenként. Végig fogják gondolni azt, hogy a kommunikációt hogyan oldják meg. 

 

Rudolf Diána (Petőfi Sándor utca) lakos: sokat lovagolnak a környéken. Minden évben van 

Magyarországon TESZED akció, amikor lehet jelentkezni csomópontokon, kapnak zsákot, 

gumikesztyűt és szemetet kell szedni. A képviselő-testület intézte, hogy legyen 

Pilisszentlászlón is ilyen csomópont pénteken és szombaton. Pénteken 8 –an voltak, ebből 

öten a barátai voltak, akik életükben azelőtt nem jártak Pilisszentlászlón. Ha csak minden 5. 

lakos eljött volna, akkor többre jutottak volna. Az önkormányzat szervezett ilyen napot, de a 

lakosság nem ment el. Ez kinek a hibája? 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: a legutóbbi szemétszedésnél a volt polgármester 

legalább ott volt, megjelent. Őt félreértik. Azt szeretné, ha van egy ilyen szemétszedő nap, 

akkor azon vegyen részt a polgármester is, aki ezzel a cselekedetével példát mutat. 

 

Tóth Attila polgármester: itt most arról volt szó, hogy az önkormányzat tesz valamit, de az 

emberek nem tesznek semmit. A Petkó Gábor is szedte nap, mint nap a szemetet, de azt nem 

látta senki. Mint lakos, mint önkormányzati képviselő minden nap szedi a szemetet. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: ő arra gondol, hogy példát kell mutatnia egy 

polgármesternek és a képviselőknek. A Szedd Magad akcióban egyedül szedték a szemetet, 

egy képviselő sem vett részt benne. 

 

Dombai Gáborné lakos: a Fő tér takarításról szeretne beszélni. Régen a faluban úgy volt, 

hogy a kocsmáros összetakarította a kocsma előtt a járdát, az önkormányzat összetakarította 

az önkormányzat előtt, az óvoda az óvoda előtt, az iskola az iskola előtt. Most nem így van. 

És régen nem volt a Fő téren kosz, szemét. Iskolában takarított régen, és az óvoda kapujától 

az egészségház kapujáig, a Kápolna oldalát az önkormányzat sarkáig söpörte. Így kezdte 

reggel a napot, ráment 1 órája erre. Most miért nem lehet ezt így megoldani, mint ahogy régen 

is volt. Ez már nincs benne a takarítónők fizetésében? Mert valamikor benne volt. Az 

önkormányzati takarítónő megcsinálta régen az önkormányzat előtt, az iskolai pedig az iskola 

előtt. A háza előtt ez mindenkinek a saját dolga lenne. Így a Fő tér már rendben lenne minden 

nap. A Rozival kiszokták gereblyézni az árkot az iskola előtt. Mivel nincs zsákjuk, hogy az 

iskola lássa, hogy milyen szemét van a kapujába, begereblyézte, és 3 nap múlva szétrugdosták 

és még mindig ott volt a szemét. Ezen kellene javítani, hogy az intézményeket fel kellene 

szólítani, hogy takarítsák az ő részüket. És akkor már a Fő tér rendbe van téve. 

 

Tóth Attila polgármester: neki tetszik ez az ötlet. Majd megpróbálják megvalósítani. Úgy 

érzi a megoldás irányába haladnak. Már 1 éve látják ők is ezeket a problémákat, az, hogy nem 

tudják megoldani, lehet a testület hibája, a polgármesteré. Ha koncepcionálisan fogják tudni, 

megfogni a problémát, akkor talán hamarabb fogják tudni megoldani. Ők egyelőre a 
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falugondnokban látják a megoldást. Ki legyen, falubeli vagy nem. Ha falubeli az lesz a baj, ha 

nem akkor az. Azontúl, hogy a költségvetést erőteljesen befolyásolja 1 ember vagy 2 ember 

bére, ez megterheli azt a 20 millió forintot is. És ekkor még mindig csak a koncepcionális 

megközelítésről beszéltek, de ettől még az emberek nem fognak kimenni az utcára söpörni. 

Amikor a közmunkás a börtönnel játszik, vagyis, hogy ő kerülne börtönbe, mert a közmunkás 

olyan balesetet okoz, hogy fölrobbantja az óvodát, akkor megkérdezi, hogy ezzel a 

közmunkással ki akar dolgozni. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: fölajánlja társadalmi munkában, hogy segít. Már 

többször fölajánlotta társadalmi munkában, hogy segít, vállal egy-egy utcát rendbe tartani. De 

eddig nem kellett, mert nagy a szája. 

 

Tóth Attila polgármester: vitt már neki egy szál virágot a felsége rózsáiból azért, mert a Fő 

teret takarította. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: ezt köszöni is. Szokott söpörni, de az emberek 

megjegyzéseket tettek rá. 

 

Somos Hanna (Rózsahegy utca) lakos: valóban nagyon két oldalú ez a dolog és kezdjék 

önmagunkkal, mert itt van ez a meghallgatás, hányan élnek a faluban, és mennyien vannak 

most itt. Hány embert érdekelt, hogy most itt miről fognak beszélni? Megjelent a 

faluújságban, hogy lesz egy kis közösség, próbálják összefogni az embereket, hogy jöjjenek 

és csináljanak valamit. Úgy emlékszik hárman voltak az első alkalommal. Akarnak valamit 

tenni, de amikor van lehetőség, tényleg lépni kellene. Azóta is vannak 4-en 5–en ezen az 

összejövetelen, sőt volt, amikor 8-an voltak. Az újságban is hiába jelenik meg, mondják az 

emberek, hogy nincsen semmi mégsem mennek el, hogy legyen valami. Róka fogta csuka ez 

az egész tulajdonképpen. 

 

Tóth Attila polgármester: megszámolta, jelen pillanatban ugyanannyi hivatalos személy van 

a teremben, mint lakos. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: a nemzetiségi közmeghallgatáson 1 lakos volt, 

holott a faluban 227 ember regisztráltatta magát szlováknak. 

 

Tóth Attila polgármester: olvasta a nemzetiségi közmeghallgatás jegyzőkönyvét, és látta, 

hogy hiányolták őt onnan. Azt is megemlítették, hogy a szentendrei polgármester biztosan 

elmegy a nemzetiségi közmeghallgatásokra Szentendrén. Utána nézett, nem volt ott egyiken 

sem a Verseghi-Nagy Miklós. A lakosok hasonlítgatják őket ezer más településhez, 

gazdagabb településekhez. Pest megyei település nem kap olyan szintű Európai Uniós 

támogatást, mint egy Borsod megyei település. Ezek tények. Ezeket nem ő találja ki. Jelen 

pillanatban nincs a faluban olyan ember, aki közmunkásként dolgozni szeretne. Szerinte két 

ok miatt nincs közmunkás a faluban: az egyik az őslakosok, akik a földből és egyéb 

munkákból élnek, a gyüttmentek pedig odaköltöztek, van munkájuk, bejárnak Pestre és 

Szentendrére dolgozni. A gyüttmentek, a betelepültek idejöttek, akartak valamit tenni, mert 

akik idejöttek vettek egy telket, fölépítettek egy házat. Míg az itt élők közül van olyan, aki 

még a füvet sem vágja le a saját kertjében, meg a saját telkére hordja a szemetét. Így nehéz, 

erről az oldalról bármit is tenni. Hiába sétálgatnak az utcán 7 –en, adj király katonát játszani. 

 

Soláry Józsefné (Szentendrei út 1.) lakos: meg kellene próbálni. 
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Tóth Attila polgármester: köszöni a közmeghallgatáson való részvételt, az ülést bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

  Tóth Attila s.k.                    dr. Gerendás Gábor s.k. 
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