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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 26-án (hétfőn) 

               18
00

 órakor megtartott közmeghallgatásán. 

Az ülés helye: Kölesdi IKSZT galériás terem, 7052 Kölesd, Kossuth tér 12. 

Jelen vannak: Greifenstein József polgármester  

 Berényi István  alpolgármester 

 Dr. Kiszler Gyula  képviselő 

 Gárdi Csaba 

 Horváth János 

 Konrád Zoltán 

 Szarvasné Schüszler Csilla képviselők 

Távol maradt:  képviselő 

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

 dr. Herczig Hajnalka jegyző 

 Vislócki Anita jegyzőkönyvvezető 

 

Greifenstein József polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítja, hogy 6 képviselő jelent meg, így az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja. 

A lakosság részéről 13 fő jelent meg. 

Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására. Módosítási javaslat nem érkezik. 

 

A képviselő-testület az ülés napirendjét 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a módosítás 

szerint fogadja el: 

Napirendi javaslat: 

1.) Kölesd Község önkormányzatának tevékenysége az elmúlt egy évben és a jövő lehetőségei 
Előadó: Greifenstein József polgármester– szóbeli előterjesztés 

2.) Indítványok, hozzászólások, egyebek 

Ezután rátérnek a napirendi pontok megtárgyalására. 

 

1.) Kölesd Község önkormányzatának tevékenysége az elmúlt egy évben és a jövő lehetőségei 
Előadó: Greifenstein József polgármester– szóbeli előterjesztés 

Greifenstein József polgármester: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Van egy olyan szabályunk, 

hogy mindenkinek kötelező a maszk, viszont aki beszél, arra az időre leveheti. Így érteni fogjuk 

egymás szavát, utána vissza kell tenni. 

Kezdjük is. 

Nagyon gyorsan eltelt ez az 1 év. Én úgy gondoltam, nagyobb léptekkel fognak tudni haladni a dolgok, 

amiket elterveztünk. Sajnos kicsit megtorpantunk. Nem akarok a vírusra hivatkozni, de rettenetes 

módon gátolt minket mindenben. Sok pénzt elvontak az önkormányzatoktól. Pl. a gépjárműadó ránk 

eső részét, ami nekünk eddig 5 millió forint elvonást okozott, de még nincs vége. Az iparűzési adó 

kapcsán a vállalkozók sem tudnak adót befizetni, így itt is kiesés van. Ezeket a pénzeket javításokra 

lehetett volna költeni, de mivel a keret szűkös, ezért saját forrásból nem tudjuk megoldani. 

Törekszünk arra, hogy a számlákat és amit kell – fenntartási-bérköltségeket – ki tudjuk fizetni. A vírus 

beköszöntével sok mindent nekünk kellett megoldani, az iskola és óvoda bezárt, így minden gyereknek 

nekünk kellett kihordani az ebédet, a többi mellett. Ez nagyon sok energiánkat és költséget emésztett 

fel. 

Az időseknek is segítettek többen, szerencsére nagyon sokan. Ezúton köszönöm mindenkinek. 

Sajnos emellett még adóban is van kintlévőségünk, ez kb. 9 millió forint, ami az 5 milliós gépjárműadó 

elvonás mellett 14 millió forint. Ezzel igencsak tudtunk volna több mindent kezdeni. 

A hátteret sokan nem látják, csak az, aki dolgozik vele. 



3.oldal, összesen: 5 

De történt látványos dolog is. Elkészült a szabadtéri színpad, melynek elszámolása még nem teljesen 

történt meg, de ez nem rajtunk múlik. A traktoros pályázat során is merült fel gond, nem fizették még 

ki nekünk teljesen, de mára már az is megvan. 

A Zsámbék utca felső szakasza elkészült és át is adtuk ünnepélyesen. A művelődési ház külső 

rendbetétele, nyílászárók, festés is elkészült, ez is átadásra került. 

Van egy ivóvízminőség-javító pályázatunk, ami részben érint minket is, most fog indulni. Annyit takar, 

hogy a régi csöveket kicserélik és lesz egy új fúrt kút a Laposréten, ez látja majd el jó minőségű vízzel 

Kölesdet és Kistormást. Emellett épül ott egy tisztító rendszer, innen indul el egy vezeték Borjádra. 

Majd meglátjuk, milyen lesz. 

A Sió-projekt, melynek révén itt Kölesden épülne egy pihenő házikó a Siónál. Ilyen megálló, állomás 

lesz a Sió parton átmenő kerékpárúthoz kötődően. 

A Kölesd-Kistormást összekötő kerékpárútunk készül folyamatosan, de igen csak sok probléma merül 

fel közben. Sok fejfájást okoz, de év végéig elkészül reményeink szerint. 

Magyar Falu keretében a Kismegyeháza belső felújítására nyertünk 30 millió forintot, soknak tűnik, de 

mégsem. A felmérés során olyan árakat mondtak, osztanak-szoroznak, és mindjárt ott a vége. 

Hihetetlen, de így van sajnos. 

Ennek a teremnek a belső rendbetételére 6 milliót nyert a Közéleti Egyesület, mivel ők pályázhatta rá. 

Nem lesznek egyszerű dolgok, de örülünk, ha nyerünk valamit a sok elutasítás mellett. 

Magyar Falu Program keretében óvodafelújításra is nyújtottunk be pályázatot, erről várjuk az 

eredményt, bizakodunk. 

Mint minden évben, idén is pályáztunk kiegészítő szociális tűzifára, 129 m3-t kaptunk, ezer forint kell 

köbméterenként hozzátennünk, plusz a fuvardíj. Mindig vita van ebből, hogyan osszuk el igazságosan. 

Ezt sehogyan sem lehet úgy, hogy mindenkinek jó legyen. 

Van még fájó pontunk, a játszóterünk. Siralmas állapotban van, de elutasították ezt is. Tavasszal 

szerettük volna társadalmi munkában megcsinálni, de a vírus miatt nem lehetett. Olyan rossz állapotban 

vannak a játékok, hogy újat kell venni. 

Megjelent a JETA-pályázat új kiírása, 13 millió forint erejéig 3 ablakból kettőre lehet összesen 

pályázni. Az egyik a hivatal energetikai korszerűsítése lenne, a másik pedig a játszótér felújítása, ebben 

bízhatunk. 

A Méhesre benyújtott pályázat is elutasításra került. Azonban megkerestek, hogy lesz majd Petőfi 

születésének évfordulója, és ennek keretében a kapcsolódó épületeket, emlékhelyeket fel akarják 

újítani, így ez is megszépülhet talán. 

Az elmúlt egy évben sok minden történt, igyekeztünk rendbe tenni a falut, amennyire tudtuk. Az a baj, 

hogy nagy a pénztelenség, pályázni kell mindenre, önerőnk a mostani helyzetben nincs. Tudom, hogy 

lehetne mit tenni, de pénz nélkül, bármennyire is szükség lenne rá, nem tudunk. 

Hirdetőtáblát szeretnénk kitenni, de megfelelő helyet kell találni, ahol látják, de nincs útban. 

A kábeltévénk is üzemel. Az a baj, hogy nincs ember, aki elvállalná a működtetést. Idő- és 

munkaigényes, ezért nem vállalja senki, jelenleg nem találtunk megoldást erre. 

Megemlíteném, hogy a katolikus temetőnél a régi kereszt helyett készült egy új, magánemberek által. A 

katolikus pappal is beszéltek, hogy mindenszentekre elkészül, szentelje fel, szép lett. 

Ennyit szerettem volna elmondani. Várjuk a kérdéseket, észrevételeket. Igyekeznek megválaszolni. 

2.) Indítványok, hozzászólások, egyebek 

Ruzsinka-Kőszegi Alexandra: Mitől függ, hogy a fogászati ellátás tekintetében hova tartozunk? Illetve 

miért kell fizetni az ellátásért, ha oda tartozunk. Hogy működik ez? 

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Akivel van megállapodás, oda tartozunk. A TB határozza meg, hogy mely 

ellátások térítéses, illetve térítéses mentesek. De utánanézünk és értesítjuük, a hivatalalos oldalon 

közzétesszük. 

Ruzsinka-Kőszegi Alexandra megköszöni a választ. 

Greifenstein József polgármester: Utánanézünk. Következő kérdés? 

Szabó Kálmánné: Tőlünk lejjebb van egy áteresz, ahol nem folyik el a víz, a szomszéd nem pucolja ki, 

nem érdekli. Mit tudunk tenni ez ellen? 

Meg a nagy gépek lenyomják az árkot, már nincs is. 
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Greifenstein József polgármester: Igen, ez nem mostani probléma. Nincs férfi munkaerőnk, csak nők 

vannak, ővelük nem tudjuk kipucoltatni. Szinte az egész faluban kellene, de nincs munkaerőnk. 

Jövőre ígérték, hogy Kölesd és Harc között felújítanák az utat, és kipucolják az árkokat meg a hidak 

alatt. De hogy ebből lesz-e valami, nem tudom. Persze addig nem várhatunk, de nem egyszerű. 

Szabó Kálmánné: Rendben. Másik a temető. Össze-vissza vannak a sírok, nem pucolják, nehéz 

karbantartani. Az üres helyeket lehetne betölteni, ne minden felé, mert közlekedni is nehéz, 

valamelyiknél már a hozzátartozók sem élnek. 

Greifenstein József polgármester: Van temetői rendeletünk rá. 

Kiss Gáborné: A Dózsa utca végén, ott a Révvölgyből oda folyik az összes víz, megáll és nem lehet 

közlekedni. Ez nem mostani probléma, régen betemették az árkot és azt a lefolyót, ami levezette a vizet 

a Sióba. 

Greifenstein József polgármester: Mi lenne a megoldás? 

Kiss Gáborné: Az árkot kellene kitisztítani, megcsinálni, akár társadalmi munkában is. 

Gurmainé Szalai Zsuzsanna: Mindent nem lehet az önkormányzatra hárítani, a lakosok is 

összefoghatnak, és tehetnek valamit. Régen is szó nélkül odaálltak az emberek és csinálták. 

Greifenstein József polgármester: De ha ott van a gázcső, nem lehet csak úgy megcsinálni. Meg 

gépeket odarendelni, ki is kell fizetni, és nem olcsó az óradíj. 

Tudom, hogy megoldás kell, de az egész faluban rossz a helyzet, és ez mind idő, pénz és munka. 

Terveket kell készíttetni, felmérni a költségeket, ez hosszadalmas és nem egyszerű. 

Vargáné Kisfalvi Erzsébet: Az Öreg utca elején is sajnos elég jól megáll a víz. A másik pedig az, hogy 

az önkormányzat felléphetne a gyorshajtók ellen. Őrület, hogy száguldanak az emberek, életveszélyes. 

Gurmainé Szalai Zsuzsanna: Fekvőrendőrt kellene elhelyezni. 

Vargáné Kisfalvi Erzsébet: Igen, és felszerelhetnének eszközöket, amivel mérni lehetne őket, és 

bevitetni, több településen alkalmazzák. 

Greifenstein József polgármester: Igen, csak nem az önkormányzat. Egyetértek, de ez a rendőrség 

hatásköre, nekünk nem lehet és nem is engedik, nincs beleszólásunk. 

Vargáné Kisfalvi Erzsébet: Még a temetővel kapcsolatban. Több helyen, ha lejár a megváltás ideje, 

kiteszik, vagy pedig, ha nem jelentkeznek, mást temethetnek oda. 

Greifenstein József polgármester: Itt is úgy van. 

A sebesség mérésre visszatérve, szólhatnak a rendőrségnek, hogy szúrópróba-szerűen álljanak ki mérni, 

visszatartó ereje lenne egy darabig. De nemcsak ez a probléma, hanem a használaton kívüli autók, amik 

az út szélén állnak, mert otthagyták. Rendkívül balesetveszélyes és rontja a falu összképét. 

Most mennek a felszólítások, de még fel vannak háborodva, mert kényelmesebb, hogy nem kell kaput 

nyitogatni, nem érdekli őket. 

Gurmainé Szalai Zsuzsanna: Fekvőrendőrt nem lehetne kihelyezni? Például a kenyeres autó hajnalban 

úgy jön, hogy beleremeg a ház is, nem is beszélve a gyorshajtásról. 

De a csapadékvízre dícséretet mondok az önkormányzatnak, az Öreg utca részéről jobb lett, ezért 

köszönet azoknak, akik dolgoztak vele. 

Viszont az utca elején tényleg megáll a víz, ott az borzasztó. 

Greifenstein József polgármester: A csapadékvíz elvezetési problémák tervben vannak, megint a pénzre 

fogom, de sajnos mint mondtam, ez a pénztelenség ez nagyon nem jó, és mindennek iszonyatos ára 

van. 

Régen az emberek rendbe tették a vízelvezetőket, takarították, mert inkább kiáll fényképezni, hogy 

feltegye a közösségi oldalra, de nem csinál semmit. 

Gurmainé Szalai Zsuzsanna: Igen, a régiek ügyeltek rá, most mindent beszántanak, így a víz nem tud 

elfolyni rendesen, elönt mindent. 

Szkné: Igen, mindenhol beszántanak minden centimétert, és nem érdekli óket, hogy elönti a falut. 

Greifenstein József polgármester: Sok munka van, igyekszünk, de mint látják, 4-5 közmunkásunk van, 

mind nők. Amit lehet, azt megcsinálják, de végesek a határaink. 
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Más kérdés, lakossági felszólalás nem érkezik. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

115/2020. (X.26.) önkormányzat határozat: 

Polgármester beszámolójának elfogadásáról 
  Kölesd 

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Greifenstein József beszámolóját 

Kölesd Községi Önkormányzat 2020. évi tevékenységének értékeléséről, 

illetve az Önkormányzat következő évi lehetőségeiről elfogadja. 

 

Határozatról értesül:  Irattár 

 

 

További megtárgyalni való nem lévén a polgármester berekeszti a közmeghallgatást. 

Megköszöni a lakosoknak, hogy eljöttek és jó éjszakát kíván. 

 

 

kmft 

 

 

 

   Greifenstein József s.k.    dr. Herczig Hajnalka s.k. 

     polgármester                 jegyző 


