
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.10.26-án megtartott 

közmeghallgatásán és várospolitikai fórumán 
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     Nagyné Donkó Gabriella képviselő 

     Lukácsné Boros Anikó képviselő 

     Szabó Tibor képviselő 

     Danyi Gyuláné képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

     Munkácsi György címzetes főjegyző 

Jelen van még:   Besenyszög város lakossága 30 fő 

Jegyzőkönyvvezető: Kovács Marietta 

Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket,majd ismerteti a közmeghallgatással 

egybekötött várospolitikai fórum napirendi pontjait. 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 54. § alapján a 

közmeghallgatással egybekötött várospolitikai fórum tárgyalására vonatkozó javaslatot 

elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja: 

Várospolitikai fórum: 

1. Beszámoló a 2019 évben megvalósult fejlesztésekről 

Előadó: Balogh Zoltán polgármester 

 

2. Tájékoztató a 2020-2021 között megvalósítandó fejlesztésekről 

Előadó: Balogh Zoltán polgármester 

 

3. Jegyzői tájékoztató aktuális kérdésekről 

Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző 

Közmeghallgatás: 



4. Lakossági kérdések, felszólalások 

 

I. Várospolitikai fórum: 

Beszámoló a 2019. évben megvalósult fejlesztésekről 

 

Gilszki Antalné: Előbb kellett volna ezt a fórumot, még a beruházás megkezdése előtt! 

 

Balogh Zoltán: Ezt a közmeghallgatással egybekötött várospolitikai fórumot tavasszal 

szerettük volna a beruházások előtt megtartani, de sajnos a COVID vírus miatt nem volt 

lehetőség. A költségvetésről a 2019. évre a számok eléggé sablonosak, de ami mindenkit 

érinthet az az 533 millió forint, ami az önkormányzat és intézményeink működését szolgálja. 

Önkormányzati energetikai korszerűsítés Besenyszögön: Az Idősek Otthonát, bölcsődét, az 

óvodát, múzeumot napelemekkel láttuk el, illetve az Idősek Otthonát és az óvodát rákötöttük a 

meleg vízes hálózatunkra. Nyílászárókat cseréltünk és napelemes rendszert telepítettünk. 

Újabb csapadékvíz elvezetést oldottunk meg a Szent István úton, Malom úton, Hunyadi és 

Béke utcában. Ennek a kivitelezése is befejeződött. Természetesen látunk még problémákat a 

tavasz folyamán kimegyünk lefényképezzük, felmérjük és ahol kivetnivaló van kijavítja a 

kivitelező. 

Az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének beruházás összege: 110.396.000 Ft 

A belterületi csapadékvíz elvezetés beruházás összege: 142.711.000 Ft 

Barangolás a kultúrákban beruházás összege: 14.600.000 Ft 

Széchenyi Praxis közösség fejlesztésben 150.000.000 Ft nagyságrendben valósult meg. A 

Wehiculum Ház járműveket, lovas kocsikat újított fel, ami 2 műtárgy restaurálását jelentette. 

Tudomásom szerint 2 szekeret újítottak fel és hozzá tartozó eszközöket. 

Beruházás összege: 15.000.000 Ft 

2.800.000 Ft többlet forrás hozzáadásával készült. Durván 640 m hosszú járda felújítását 

érintette. Ezt az önkormányzat műszaki csoportja valósította meg. Önkormányzatot érintően: 

Tetőfelújítás, cserép csere, fűtéskorszerűsítés 

30.000.000 Ft-os támogatási összeget nyertünk hozzá. 

Emléktábla felújítására 500.000 Ft-ot kaptunk. Az emléktáblát márványba véstük bele. 

Az idei évben a Napsugár Bölcsőde kialakítása elkészült már van működési engedélye most 

jelenleg 10 gyermek jár, beszoktatás stádiumában vannak. Folyamatosan érkeznek majd 

gyerekek és reméljük hamarosan feltudjuk tölteni a maximális létszámra, ami 24 fő. Sajnos a 

személyre szabott finanszírozás kevés 4 személyt finanszíroz és ugye 7-en vannak a 

bölcsődébe mert ennyi fő kell a feladat ellátásához. A Napsugár Bölcsődét kiegészíteném, 

mert közben változás is lépett fel 2 nappal ezelőtt kaptunk 2.000.000 Ft kiegészítést hozzá. A 

támogatás 183.994.000 Ft. A beruházás összes költsége: 267.847.000 Ft 

Többletforrás amit még  a Minisztérium ad 54.000.000 Ft és ehhez még az Önkormányzatnak 

hitelt kellett felvenni 28.853.000 Ft összegben. 



Sport és közösségi központ létrehozása a volt TSZ iroda hasznosítására 200.000.000 Ft 

támogatást kaptunk. 265.000.000 Ft volt a beruházási összes költség ebből 60.000.000 Ft 

többlettámogatást kaptunk még és 5.200.000 Ft hitelből kellett mellé tenni. 

Zöldülő Besenyszög- Sportliget kialakítása. Beruházás összege: 88.000.000 Ft ,támogatás 

összege: ua. Erzsébet kert zöldterület rehabilitációja. 2-5, 5-12 éves korosztály részére 

játszótéri eszközök telepítése 

Kerékpárút kiépítése és fejlesztése Besenyszögön, erre 110.000.000 Ft támogatást nyertünk, 

pluszforrás kiegészítés 16.443.000 Ft és 142.852.000 összköltséggel valósult meg. Ebben 

hitelkeret 16.410.000 Ft 1,4 km hosszú szakaszon valósult meg a kerékpárút építése. 

Önkormányzati épületkorszerűsítés: Az önkormányzati tulajdonban álló épületekre, a műszaki 

csoport épületére is (a volt Törőcsik ház felújításáról van szó) a szociális konyhára is kiterjedt, 

aminek a beruházási összköltsége 101.000.000 Ft. Ez is részben befejeződött. 

Szociális konyha kialakítása Besenyszögön, tulajdonképpen a sport és közösségi központ 

létrehozásával együtt valósul meg a szociális konyha kialakítása. Erre 120.000.000 Ft 

támogatást nyertünk és 222.000.000 Ft az összköltsége ennek a beruházásnak erre kaptunk 

36.000.000 Ft kormányzati támogatásként plusztámogatást és 66.529.000 Ft a hitel, ami a 

legnagyobb mértékű jelen pillanatban. 

 

Elmondanám, hogy ezek a hitelek 116.993.000 Ft nagyságrendűek emellett többlet forrás amit 

az állam biztosított az 167.462.000 Ft 

Jó szomszédok, közösségfejlesztési programok, használd okosan és tudatosan, 5.000.000 Ft-

os keretet  

Orvosi szolgálati lakás építése Besenyszögön:273.168.000 Ft – ot nyertünk rá. Jelenleg 

közbeszerzés alatt van a legutóbbi képviselő-testületi ülésen döntött a testület. A kormány úgy 

adta ezt a nagy összegű támogatást, hogy ezt a feladatot 30 évig kell ellátni az 

önkormányzatnak. Tehát 30 évig orvosi szolgálati lakásként kell üzemeltetnie. Sajnos a 

tervezőt és a kivitelezőt nem mi választottuk ki.  

A belterületi, közterület fenntartást biztosító eszközök beszerzése Besenyszögön. Erre 

12.500.000 Ft-ot kaptunk. Ebből vettünk egy új traktort, amit még nem nagyon használtunk ez 

az új traktor a későbbiek folyamán a kerékpárút tisztítását is fogja szolgálni. 

Polgármesteri Hivatal felújítása Besenyszögön:10.000.000 Ft értékben, ami majd ezután 

kezdődik a földszint és a nagyterem újraszigetelése és lamináltpadlóval való ellátása, azon 

nyílászárók cseréje, ami eddig nem történt meg. A burkolatot kicseréljük és remélhetőleg az 

emeleten is sikerül megvalósítani olyan feladatokat, ami a felújítást elősegíti. 

 

Összesen 1.960.000.000 Ft összköltségű beruházás valósult meg, illetve valósul majd meg. 

Ezek elnyert támogatások, ehhez összesen 7.840.000 Ft önerőt teszünk hozzá 116.993.000 

Ft hitelt és plusz forrásként 167.442.000 Ft állami támogatás. Én bízom benne, hogy 

remélhetőleg jövő nyárra ezeket a hitelforrásokat ki tudja váltani az önkormányzat, vagy ha 

nem is teljesen 100%-ban, de jelentősen fogja csökkenteni. 

A hitelszerződést úgy kötötte az önkormányzat, hogy bármikor bármilyen forrásból tudja 

banki többletköltségek nélkül kiegészíteni és törleszteni. Bízom benne, hogy ez sikerülni is 

fog. 

 



Pályázatot nyújtottunk be a Vasvári Pál úti járda felújítására 175 m-es szakaszra. 

Tulajdonképpen a Vasvári út a Széchenyi út sarkáig illetve a Széchenyi úti járda felújítása van 

benne, hogy az iskola, temető és majd a későbbiek folyamán a szociális konyha épületét 

könnyebben meg lehessen közelíteni. 

 

Orvosi eszköz beszerzése: Támogatói okirattal is rendelkezik melyre kaptunk közel 3 millió 

forintot. Az alap orvosi ellátásra, védőnői illetve fogorvosi alapellátáshoz szükséges 

eszközökre. 

Besenyszög Eszterlánc Óvoda Kresz-Park kialakítása: 5.000.000 Ft-os támogatást nyertünk. 

Amiben aszfaltozott és zöld területek lesznek és bízom benne, hogy a gyerekek aktívan tudják 

használni ezt a területet és nem csak tanulni fognak vele hanem ez egy szép éke is lesz az 

óvodának. 

Közterület karbantartására szolgáló eszközökre is nyújtottunk be pályázatot. Tartalék listán 

van. Amit a traktorhoz tartozó pótkocsi, tisztító kefét, ágaprítót tudnánk venni. Fűnyírótraktor 

vásárlására is nyújtottunk be pályázatot. 

Óvodai épület felújítására: 6.000.000 Ft kaptunk óvoda belső festésére, bejárati ajtó fölötti 

előtetőre és különböző eszközökre. 

Szolgálati lakás felújítására: Dózsa György út 60. Dobos féle házra 19.000.000 Ft-ot 

pályázunk és ez is elbírálás alatt áll. Reméljük, hogy olyan állapotba tudjuk hozni, hogy az 

szolgálati lakásként használható. 

 

Balogh Zoltán polgármester megállapítja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban további 

kérdés és hozzászólás nem történt. 

  

Jegyzői tájékoztató aktuális kérdésekről: 

Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző 

 

Munkácsi György: Három dologról fogok röviden beszélni, ami mindenkit érinthet és  

amiről már mindenkinek van valami információja. Az egyik a kútfúrás bejelentése. Azt nem 

tudom, hogy tudják-e, de évek óta a vízgazdálkodási törvényben van szabályozva az a 

határidő, amíg vízgazdálkodási bírság megfizetése nélkül lehet bejelenteni a fúrt kutakat. Ez a 

határidő most 2020.december 31.- volt, de ismét módosították és három évvel tolták ki, 2023. 

december 31-ig lehet bejelenteni úgy, hogy nem kell bírságot fizetni. Ugyanis mindig is be 

kellett volna jelenteni a fúrott kutakat és mindig is szakemberrel kellett volna ezt elvégeztetni. 

Ezért határidőre történő bejelentésnek illetéke nincs, viszont költsége van. A jogszabály 

tartalmazza azt a mellékletet, amit ki kell tölteni, és amivel be kell jelenteni a jegyzőnek a 

kutakat. Ez a melléklet most is él és hatályos, tehát bármikor bejelenthetik a kutakat. Azt 

azonban szakembernek kell kitöltenie, mert talpmélységet, átmérőt, szigetelést is kérdeznek 

ebben a formanyomtatványban és ezeket mi laikus emberek nem biztos, hogy ki tudjuk 

tölteni. Kérem, aki szándékozik bejelenteni a kutat, az tegye meg! A jogalkotó abban 

következetes, hogy csak a határidőt módosítja, de magát a bejelentést nem. 



A második rövid témám, egy meglepő levelet kaptam két hete a postától. Amennyiben a 

postás nem tudja kézbesíteni a levelet, mert az adott ingatlan nem azonosítható vagy nincs 

rajta a házszám akkor a levelet nem fogják kézbesíteni. A házszám kirakása az ingatlan 

tulajdonosának, bérlőjének a kötelessége. Ha valakinek nincs kint a házán a házszám, akkor 

kérem, tegye ki! A posta annyit kért tőlünk, hogy ezt a kérését híreszteljük minden fórumon, 

akár itt is és beletesszük a Besenyszögi Hírmondóba is.  

A harmadik témám is gyakorlatilag jövő év elején lesz aktuális, 3 évente ugyanis eb összeírást 

kell, hogy végezzen a jegyző. Folyamatosan bejelentési kötelezettséggel jár, ha született 

kutya, illetve az is, ha elpusztult a kutya. A hivatalban vezetjük ezt az eb nyilvántartást, de 3 

évente nekünk kell kimenni és megnézni, hogy az adott ingatlannál hány kutya van, van-e 

benne transzponder, van-e oltási könyve. Ezt valószínű március-április hónapban fogjuk 

elindítani és akkor minden ingatlanhoz mennek az eb összeírást végző kollégák.  

 

II. Közmeghallgatás: 

Lakossági kérdések, felszólalások 

 

Gilszki Antalné: Írtam levelet polgármester úrnak és még mindig nem kaptam rá választ. A 

polgármester rendőröket küldött rám, meg akartak büntetni. 40 évig vezettem autót, sosem 

büntettek meg! 

 

Balogh Zoltán: Ennek a héten utána nézünk és a héten választ kap a levelére. A rendőrrel azt 

beszéltem, ha Marika néni akadályozza a kerékpár út építését, akkor intézkedjen. 

 

Boros Ignácné: Érdeklődni szeretnék, hogy a településen áthaladó Közút Zrt. által fenntartott 

főutat mikor kezdik el felújítani? Mert látom, hogy most már hoztak ide táblákat. 

 

Balogh Zoltán: A múlt hét elején még arról volt szó, hogy nem lesz az idén elkezdve, 

pénteken hívtak telefonon, hogy elkezdenék a beruházást. Ez azt jelentheti, hogy a holnapi 

nap visszamarják az útat november 15-ig. Ennek az útnak a felújítását a Tüzép és a Vásártér 

út közötti szakaszon kezdik el. Sajnos ki fog maradni 500 m ami nem kerül megvalósításra. 

Úgy gondolom, hogy ez nem jó én több fórumon észrevételeztem. Úgy néz ki, 

csoportosítanának rá összeget, de sajnos a mostani beruházásban nem fog megvalósulni. 

 

Boros Ignácné: Azt meglehet velük beszélni, hogy esetleg az iskolához egy zebrát 

felfessenek? 

 

Balogh Zoltán: Ez már többször téma volt a gyalogos átjáró felfestése. Szigorú műszaki 

tartalmat ír elő megvilágítás szempontjából ez is önkormányzati költségvetésből működhet. A 

kivitelezés, világosítás, tervezés 6-7 millió forint nagyságrendű lenne. 

 

Boros Ignácné: Két háziorvosi körzetünk van. A Bacsó doktor úr mellett most jelenleg 

helyettesítő orvos végzi el a másik körzetet. 



 

Balogh Zoltán: Jelenleg Dr. Tverdota Lászlóval december 31-ig van szerződésünk. Bacsó 

doktor úr nagyon leterhelt, továbbra is azt mondom, hogy nem egy háziorvosra van szükség, 

hanem kettőre. Rákócziújfaluból jönne egy doktornő, aki csak márciustól tudna jönni addig 

nem kíván szerződést kötni. Márciustól napi 8 órában tudná végezni a munkát. A kormány 

támogatja azokat a háziorvosokat, akik hosszú ideje betöltetlen helyeket vállalnak. Augusztus 

1-jével mondott fel a mostani munkahelyén. 50 év körüli hölgy, aki szakmai tapasztalattal is 

rendelkezik. 

 

Boros Ignácné: Az új 4-es elkerülő kapcsán szeretnék kérdezni, hogy történt-e valamilyen 

előrejutás az Ipari Parkkal kapcsolatban? 

 

Balogh Zoltán: Az Ipari Parkhoz odaviszünk minden közművet. A Tigáztól 800 milliós 

ajánlatot kaptunk a Jászladányi csatlakozásig. Sok munkát tudna adni az Ipari Park a 

besenyszögieknek.  

 

Kiss Ernő: Arról volt szó, hogy 2 milliárdot hogy költöttünk el, de arról nem, hogy a 

közélettel kapcsolatos problémákról beszéljünk. Gondolok itt a sportegyesületre, miért nincs 

focicsapata? A közoktatás helyzetére és sok más olyan dologra, amiből a lakosok tudnának 

tájékozódni. Miért akarják azt, hogy az iskola, amikor lejár a szerződése a Kolpinggal, az 

önkormányzathoz tartozzon? Erre szeretnék választ kapni! Nagyon kevés információ jut el a 

lakossághoz. Ezért nincs kérdés, ezért vannak kevesen. Javasolnám nem nagy összegért 

például a testületi ülésekre kamerát berakni és közvetíteni az üléseket! 

 

Balogh Zoltán:  Ez testületi hatáskör, ha a testület úgy dönt, legyen, akkor legyen kamera a 

testületi üléseken. Régebben tettem javaslatot a testületnek, akkor még 12 tagú volt, de az 

akkori testület nem szavazta meg. 

 

Kiss Ernő: A BES-ÁSZ Kft és a Szögi-Szántó Kft. beszámolói? A testületi tagoknak minden 

szépen össze van készítve, meghívó és a testületi anyag, mi meg nem látjuk és így ezáltal a 

két említett Kft beszámolóját sem. Furcsállom, hogy Boros Ignácné a pénzügyi bizottságban 

benne van, miközben a két Kft könyvelője és a testületi üléseken a beszámolót javasolja 

elfogadásra! Ez hogy is van? A besenyszögi földek, amik az önkormányzat tulajdonában 

vannak, ki műveli? Nem látunk ezekről semmilyen bizonylatot! 

 

Boros Ignácné: Igen én könyvelek a két cégnek, nekem is meg van szabva mit és hogyan kell 

csinálnom, közgazdász végzettségem van. Válaszolva a testületi tagoknak lenne dolga az őket 

megválasztó polgároknak a tájékoztatása, akik képviselik a lakosság érdekeit és testületi-

üléseken megvitatják. Abban is biztos lehetsz, hogy az Önkormányzat cégei rendben vannak. 

 

Balogh Zoltán: Az Állami földek már nincsenek az önkormányzat művelésében. Meg fogjuk 

mutatni. Nincs ebben semmilyen sejtelmes dolog, nincs titok. Palotási földekkel 2016 után az 

önkormányzat 100 ha földet kapott pluszba. Dr. Kalmár Sándorral a Palotási Mezőgazdasági 



Rt. igazgatójával kötöttünk megállapodást. Megvásárolhatta a terményt tőlünk. Azért akartuk 

a földeket megszerezni, hogy meg tudjuk vásárolni, hogy Ipari Parkot tudjunk kiépíteni. 

 

Kiss Ernő: Sehol nem látom a jegyzőkönyvekben, hogy tárgyalta volna a képviselő-testület a 

földeket. A másik a homoktövis projekt 2014 körül indult és közmunkásokkal műveltetik. 

Önkormányzati traktorral, üzemanyaggal. Mennyi volt a kiadás és mennyi volt a bevétel? 

Kinek a felelőssége a termés elmaradása? Készült szakértői vélemény? 

 

Balogh Zoltán: 20 ha ültettünk be, megnőtt a kereslet, de elfogyott a munkaerő.  Az ültetvény 

nagy részét már felszámoltuk. 

 

Kiss Ernő: A képviselő-testület ezt sem tárgyalta, nem láttam sehol egyik jegyzőkönyvben 

sem! A projektekkel kapcsolatban lenne még kérdésem. A bölcsőde is megépült 10 

gyereknek! Van rá szükség? Csökken a gyermek létszám! Miből fizetjük vissza a hiteleket? 

 

Balogh Zoltán: Nem így látom, van gyermek és lesz is. 

 

Kiss Ernő: A zöldség bolt, hús boltnál nem látjuk, hogy nyereséges-e? A kerékpárútra nincs 

szükség! Hogy lehet, hogy ugyan az a Maranello Kft. nyeri a beruházásokat? 

 

Balogh Zoltán: Nem jöttél be hozzám, ha bejössz mindenről értesülhetsz. Ne a képviselőket 

hívd, hanem a nyílt testületi ülésekre gyere be és tájékozódsz mindenről. Nincs titok! 

 

Kiss Ernő: A Magtár előtti bejáró-körforgalom kivitelezése és visszabontása mennyibe 

került? 

 

Gál András lakos: Külterületekkel senki nem foglalkozik (Besenyszög-Palotás), csatornázás 

után nem lett helyreállítva, az utak kátyúsak és túlterheltek a gabonával megrakott pótkocsik, 

trágyaszállító teherautók miatt. 

 

Balogh Zoltán: 2007-ben volt az utolsó pályázat, amiből utat lehetett javítani. Nem azt 

jelenti, hogy Palotásnak nem szívesen csinálnánk utat, de egyelőre belterületen sem tudunk 

utat építeni. Ha megvalósulna az Ipari Park, akkor nyilvánvaló a palotási lakosok földgázzal 

való ellátása is. 

 

Gál András lakos: Kellene 200.000 Ft értékű kátyúzást csinálni, hogy használható legyen az 

út. Úgy gondolom, ez az összeg beleférne a költségvetésbe. 

 

Szűcs Jenő lakos: A kútfúrást hogy jelentsem be? Inkább betömöm a kutat!  

 

Munkácsi György: Szakembert kell hívni, gyakorlatilag kútfúró fogja a dokumentációt 

kitölteni. Már jelentkeztek cégek, vállalkozók, akik 50-100 ezer forintért elvégzik a feladatot. 

A legfrissebb jelentkező 10.000 Ft-ért végzi el a kút bejelentését. Nagykörűben már 

dolgoznak, de a vállalkozót önöknek, lakosoknak kell megbízni. 



 

 

Miután egyéb napirend, kérdés, észrevétel nincs, Balogh Zoltán polgármester megköszöni a 

képviselők munkáját, és a közmeghallgatással egybekötött várospolitikai fórumot berekeszti. 

 

 

 

 

Balogh Zoltán     Munkácsi György 

 polgármester     címzetes főjegyző 

 

 

 


