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丁isztelt ielenlё v6k′

Engedj6k meg, hogy n6hdny mondatban hozzdsz6ljaka maiesem6nyekhez.

Els6k6nt a kolts6gvet6shez n6hdny kieg6szit6 informdci6t ismertetn6k. P6nteken
(2018.februAr 23.) kozel 5 6rirn 6t tartott a vita. Voltak pontok, amiket a k6pvisel6tdrsak
egyhang(an elfogadtak. Viszont voltak pontok, amiben nem 6rtettirnk egyet. lde tartoztak a
t6mogatdst k6rv6nyez6 szervezetek 6s a falu szervez6se Sltal megrendezend6 kulturdlis
esemdnyek finansziroz6sa. Ezekhez a pontokhoz szeretn6m a csakis az 6n v6lem6nyemet a
nyilvdnossdgga i megoszta ni.
Sajnos′ anllkor a kё

ltsё gvetё snё

ahol k6t f6 rendezvё ny kむ lё n

l a kultur61is r6szhez jutottunk′

a FALUNAPOT e‖ enezte′
ugyanis egy EURO centet sem hagytak j6v6.￨‖ etve

ёrt′ amikOr nё gy

is fel vOlt tuntetve′ rneglepetё skё nt

sajnos igy nem kerOlhet megrendezё

sre′

kё pvise16t6rsam

pOntOsitandrn′ egy kё pvise16 szerint az egё szet be lehet takarni 2.500′ ―C― val.
Amikor feltettё k(tettem)a kё rdё st′ hogy mag6ra v6‖ alja e a szeⅣ ezё st′ elutasitotta.ltt
kiegё szrtenё

rγ l′

zjraelbe teη n6m′ hogy csak̀gy hasb61 jё

v6 ёsszeget nem i‖ ene mondani a16t6maszt6s

z6r6jel bez6rva.[lё g idele vOlt a k6pvise16t6rsnak arra′ hogy felkё szじ ljё n.Egy rn6sik
kё pViSe16 t6rSam aZt iS me」 egyeZte′ hOgy mi mindannvian a pO:g6rOkat kё pViSeljok′ amiigaZ・
nё lkul′

Gondolo押

1′

v61aS26t a lakOSS6g t()bbSё ge t6mOgatta. Azt is tudni kell′ hogy a 2017‑es

kё ltsё gvetё s

i(5v6hagy6sa e16tt egy kё pvise16 tjrsarn kivё

telё vel′

rneg lett beszё lve′ hogy

minden n16sodik ёvben a falunapot meg fogiuk szervezni.Ennvit a S26nakl〔 rdekes

az is′

hogy

arnikolr a falunapok mё g voltak′ rTlindegvikunk,csa16dunkt61 a rokons6gb61 rn6gis kimentiink′
kimentek′ n16g annak e‖ enё re

is′

hogy a nern hazailakosnak belё p6t ke‖ ett fizetnie.Szerintern

az aki egy kicsit is benne van egy ilyen mё ret6 eserndny szervez6sё ben′ tudnia ke‖ ′hogV itt
nem a haszonr61 van sz6′ hanem a lakosoknak nỳjtott kultur6‖ s esemё nyr61′ amiigaz′ mindig
anyagi rttizet6ssel j6r.Hё lgyeim′ uraim′ mi ez?:Akkor mennyivel Volt m6S helyZet?!Esetleg
m6sfe16:f̀it′ fttj a sz61?Net6n vう laszt6sok lesznek az idё n?Ki lesz a lobb 6s ki leSZ a rossz?

Mindenesetre 6rdekes.
De′ hOgy rniё rt is huzakodom e16 pont ezzel a tё m6val?Azё rt mert amikor eljutottunk a
kё ltsё gvet6s ama rё szё hez′ hogy a szervezetek kё rvё nveit elbrr61va kiknek rnennvi anyagi
juttat6st hagylunk j6v6′ elё g i61 belev6gtunk a s6r輌 6be.rspedig pontok szerint′ ahogy a
kё ltsё gvet6sben

fel van tiintetve.

Az els6 pont a SPORT(丁J DYNAMO).K6rvё nylk 10.000′ ―C volt.Az山 16s e16tt ielen Volt aZ
:ititkdra
egyesulet einё ke"′
′ezt most neh6z megmondani.Ehhez a me」 egyz6shez mё g
visszatё rek.Rё szernr61 a szervezet kё pv:se16je felё a kё vetkez6 kё

rd6sek hangzottak el:

1. FOcist6k ёsszetё tele′ rnennyi a hazai llletve az idegen′ nern s6rosfai lakosP A v61asz′ hat
hazai a tё bbi nem s6rosfai.Arni viszont nagyon poZitiv hfri´

hOgy di6kOkb61 14.van.

2. ヽ
/olt e 2017 ёves 6rtё kelё s′ ёvzdr6?A v61asz′ hogy nern.

3.Mivel gazd61kodtak 2017‑ben? A vttasz′

12.000′ ―
C.A szervezet k6pviseltte megtё

hOgy szerd6ig(azaz tegnapig)eljuttatia a pontos kdtsё

rte′

ge:sz6mo16st.A kё rё sem aZ VOlt′

hogy nern kell feltiintetn: az esetleges szp()nzorok neveit′ csak az osszegekre lennё k
kiv6ncsi.Az〔 ,sszesrtё st rnegkaptuk′ el lett juttatva hozz6rn is′ arnit k()szё nё k.Az fr6sb61
pontosan klolvashat6′ hogy 2017‑ben a,szervezet va16ban 12.000′ ―C k(ゝ ltsё gvet6ssel
gazd61kodott.Felteszem a kё

rd6st′

hogy lehetsё

ges′

25.ooo′ ―c(?)′ rnert ez az ёsszeg van feltuntetve a kё

kiad6sa lesz a szervezetnek′

hOgy a 2018‑ig ёvre ez a kё ltsё g rndr
rvё nyben.Hirtelen

13.000C― valtObb

ami rγ 10ndiuk a tavalyi tё bb rnint k6tszerese? Nagyon

ёrdekes.
4. Voltak t6nlogat6k?A v61asz igen′ voltak.
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Tagsdg l6tszdma? A szervezet k6pvisel6je nem tudta pontosan aldtdmasztani.
Polg6rmesterUnk a ndla lev6 dokumentumokb6l megtal6lta a 2013-b6l sz6rmaz6
anyagot, amiben a vezet6s6g 60 tagot jegyzett.

丁ov6bb6 tudnilll:k azt is′ hOgy 2017‑re az egyesillet nern kaphatOtt t6n10gat6st′ rnivel a 2016.
ёVi kiaddS10kkai nern tudtak elSZ6rn(Oini.inforrndci6irri szerint csak a kё zelm面 ltban sikerillt ezt
n6h6nySZOri kё

rё sre′

feisz61た 6sra OrvOsOin:.

Felmerむ 16 agg61yairn vannak a szervezettel kapcsOlatban′

ёspedig,
szerint a szervezet nern m6kё dig az alapszab61yzatban rnegfogalrnazOtt
SZabjlyOk SZerint.Ha aZ informdci6k:gazak′ aminek mё g nem j6rtam teljesen ut6na′
akkor az alapszab61yzata nem v61tozott′ a llmost‖ aktu61is vezet6sё g nern legitim

1. V'ё lenlё nVern

(remё lem ninCS igaZam)′ lega16bbiS fr6St nem tal副 tam.Felhatalmaz6st sem ta16itam′

am:
a kё rv6ny beny6jt6s6hOz. Teh6t a kё rv6ny ёrvё nyessё ge szerintern

SZttksё ges

megk6rdtteleZhet6.Ennek elbrr616sa term6szetesen nem jOgkё rё m′ ez6rt kё rvё nyt fogok
benyujtani a SpOrtbiZOttS6g fele′ hOgy ViZSg61ja meg vissza:η en61eg az utols6 ёt 6v a
SZervezet tё rvё ny 61tal rrlegkё veteltjOgi 6116s6t′ helyzetё t.Terrn6szetesen p6rhuzarγ
10san
jOgi fel麟 IViZSg61atё rt a megfele16 intё
Zmё nveketiS meg fogom sz61ftani.

2.Ha b j6v6hagyott t6mogat6st nem fo」 uk folyamatosan e‖ en6rizni′ akkor̀gy j6rhatunk′
rnint a 2016‑os ёv elsz6rno16sakOr. Szeretnё nl felk6rni a spOrtbizotts6got′

hOgy a

SZervezet elsz6mo16s6t felugyelje′

hiszen erre joga van.Tov6bb6 szeretnё

fOlyarnatosan e‖ en6rizn6k a m6kё dё st

aZ

ёSSZeS

p° lg6runkat k6pViSelem′

is′

m′

ha

mOndiuk a helyszrnen′ a p61y6n is.Mive1 6n is

biZtOS rnegejtek n6h6nV e16re be nem ielentett

elleη 6rzё st.

3. Nern ta161o打 l igazs6gosnak′ hogy a szervezetnek ekkOra t6rnOgat6s iutott′

egyebek

rnellett a fentiekkel kapcsolatban′ m6srё szt a tobbi szervezettel szernbeni t6mlogat6ssal.

itt fOlyamatOSan elnё ZZOk a"kih6g6Sokat".Mt a tё
rnegkё Vetelt SZab61yOkat betarti6k′

bbi szervezet a tё rvё nyekben

addig a legnagyobb t6mogat6sban r6szesu16

SZerVeZett6i meg Sem kё Veteljuk′ hanem ink6bb elnё ZZuk aZZal a megnyugtat6 v61asszal′
hOgy l'ninCS′ ki CSindlja aZ adrninisztr6ci6t"′ ‖nern Segた a tags6gb61 senki sern"′

hOgy egy61ta16n Van aki CSin61ja"′
hatal悔 naznak fel arra′

ёS

"ё rOljunk′

a tё bbi 6S a tё bbi. Ezek a v61aszOk senkit serγ

Nekern eZ a V̀laSZ nenl megfele16・

ldeje annak′ hOgy itt iS rendet tegyunk! Pr6bjltunk

id6t adni′ Vё lernё nyern SZerint eleget. SainOS′

keVё S az akarat′ rnert ugyeb6r k6nyes
t6rn6r6i van sz6i Cё lorn az′ hogy igazs6gosan tudjunk rninden Olyan szervezetet
t6nlogatni′ aki nern

ёl

l

hOgy ne tartsa be az e16frt tё rv6nyeket ёs rneg611apod6sokat.

vissza a sz6rn6ra nỳjtott segた

sё ggel.

Ugyanis a spOrt az anyagi

t6mOgat6SOn k締 麟l mё g egyё b t6mOgat6St iS kap(tё bbSZё rё sё t annak′
mint pl.a
t6ZOlt6k).A2018‑S6Vben eZ a beterVeZett ёsszeg 4.600′ ―C(p61ya′ f6nyfrds′ alkalrnazott′
ёnt5Zё S′ Viliany).Ezt az ёsszeget mё g kё rem hozz6adni a t6mogat6shOz ёs egy csinOs
vё geredrnё nyt kapunk. lde kivjnkOzik az is′
hOgy nern igazak azOk az ёterben kering6
pletyka hrrek′ miszerint meg akarom̲szuntetni a spOrtot′ ´az sem′
hogy meg szeretn6m
venni a p61yttt.

4.Az uto:s6mettegyz6s a spOrtr61.▲ SZerintem nem 16tez6 tags6g′
(nem fizetnek tags6git̲

ninCS nyOma′ ninCS jegyZ6kё nyV)tё bbS6ge′ nem igen veszi ki rё szё t a falu egy6b m6s
akC:向 dban,Onё k szerint ez rendben van?szerintem nincs.

Menjunk tovdbb, CSEMADOK. 6k a szememben nagyon szer6nyek a tdmogatdsok
szempontjdb6l' l\ekem szem6ly szerint felfoghatatlan, hogy a tobb mint kett6szdz feletti
tagsdg meg tud mozdulni, anyagilag nem ig6nyesek. 6k szponzordlj 6k az 6nekkart, akik
szinvonalasan k6pviselik falunkat. Nem voltak id6z6jelbe olyan pofdtlanok sem, hogy
az utazdsi
k6lts6geiket (mdrmint az 6nekkar) teljes m6rt6kben dtfinansz[roztassdk. K6rdem 6n, mi6rt
nem? Onokre bizom. lde tarozik a m6g az idei 6vre tervezet 5-6 akci6juk, 6sszesen j-.300,€

″
t6rnlogatasert. 1、 これ。gy valakl esetleg fё lre ёrtse′

itt az 6sszes k6pvise16 a t6mogat6sban

egyetё rtett
Vё rё Skeret]lt・

1:ndenki tudia′

ll a szervezet hivat6sa.6k egy kis szervezet′ vezet6i ё
s tags6ga
3o6s szervezё se′ kupakgytttё s′ ё
s egyё b m6s′ ami az eg6szsё ggel kapcsOlatos
teVё ken'3こ ぎ
・ ι:摯 しk SZeri綺 こSok a 800′ ―CP Szerintern itt senl. lgazolorn′
aktiv.L6sd′

1・

rγ

v6:‐

hOgy a k6pvise16k

rnindegヽ .::(o tgVeiertett.

Az egynaz kё 、
ムifち γき.saiǹ￨。
:´

m′

hogy a kё

6sszegb61(7.000′ ―
C)csak 4.000′ ―
C hagyOtt

rvё nyezet

i6V̀a teSti:et・ こi:く el:′ 3ne g° ndOlkOdni mindenkinek aZOn′ hOgy egy tё rt6nelrni hagyatё
kr61 van
sz6′ arnit ilirokき ,tJrlkil. 1ヽ ern engedhessuk meg rnagunknak′
pulettel ne
f° glalk°

11:じ Zen

uF'I:(・

=ピ

bё rmalkcrじ

es13こ tek meg 6seink′

k′

Nem sz3o8.(〕 ￨:tg,ソ ni′
Vagy° K teArie′
tё

:´

elvё gezこ .lcj i■

A nlullk3c:´
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r、

mi′

gyermekeink′ s ta16n a jё v6ben szOletend6 unok6ink is.

≒Ogy ezt az ёrё ksё get

y詳 Iinket

hOgy egy ilyen ё
kereSZtelkedtek′ itt lettek els661doz6k′

elka‖ 6zzuk′ hisz a falu kё zpontj6ban van′ biztOs

Sain610m a dOntё st.Sain610m aZt is′ hogy nem vettek
e16addsOn′ arnin prezent61va vOlt az eddig elvё gzett restaur616s′
ёs a mё g

tig｀

ξ
さslt alじ

bberぅ

ebben a ternp10rnban

iS t61ё

l・

R3.

eyiete3 vOlt egy nagyon fOntos pOnt′

lel〔

hogy rnelyik iskolakё rzethez tartOzzOn′

ta rtoz島 3t St´ osf3.3 rri:a sz10v6k tannye16 oktat6st illeti.

Megktt{む こ
ett egy SZer26dё s B6s vjrOs6val′ rniszerint a sz10v6k nyelven tanulni v6gy6
gyerme:く ekヽ 〕dし j(i:1laSSanak iSkO16ba.Minden hOzzう
vOnatkOz6 beadv6nyOk is ellettek juttatva

a rnegfe:el峯

:lき

:ソ

■ re′
!く

rγ

lint aut6busz k6zlekedё s bebiztOsit6sa′ a kOrnyez6 falvak csatlakoz6sa′

6s egyek)ek.

Nagyこ「:33in3:GF鴨 ′hogy a kё pvise16k a tё rv6nyben kё telezett hat6rOzatot nern fOgadt6k el.
logr ftie16ssё gJk tudat6val tiszt6ban vannak′ az esetleges kё vetkezmё
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SZembeSI'1:｀ こkr子 13'0′ じgyaniS a beiratkOZ6SOk a nyakunkOn Vannak.Azt is gond()lom′
SZ〔

i16knこ く :[i

eti´ tこ

こ 3「 』ZZjk
.′

tё

ugyanis ez az(̀'feladatuk is′

31:gerinei vagy ebben az esetben egy nernrnel. ltt az id6′

:∵

nyez6!
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Oatdban vagyOk annak′

hogy demokr6ci6ban ёlunk

negat∫ V eSe'T:ё !1'eiVe:′ igy e t10bbSё g dё ntё
Se a rneghat6roz6′
lgy a kむ

lt 3こ

Csakis

hOgy a

dё ntё Sむ ket.FeiszolrtOrn a hat6rOzatOt elutasit6 kё pvise16ket′
hogy

m6rCiし St(ё lepei3 ftyjjtSanak be kidOlgOZOtt hat6rOZatot(VZN)′
nern cs31(si::〔

nyekkel is

arni bizOny fontos

a vele j6r6 pozitiv 6s

amint tiszteletben kell tartani.

・
FOgao6sa is esernё
こ/eiolじ
nyd̀s t6rgya16s folyt6n lett fe1611itva.
:・

3 ri'i:s,;il-, rlev6ben nyilatkoztam, amit mindenki Ugy fog 6rtelmezi, ahogy gondolja,

6nokr'e i:',,a.
Ezt a
v6get'i"

i'vii,;lli::larot k6rndnr a jegyz5konyvhoz csatolni az esetleges f6lre6rt6sek elkertjl6se

Kё sこ も:110r禽

′hogy meghallgattak′

Mayer G6za

