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Dr. Csörnyei László polgármester köszönti a megjelenteket, és megnyitja a képviselő-testület rendkívüli
ülését.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület részéről 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
A képviselő-testület az ülés napirendjét a polgármester javaslatára az alábbiak szerint fogadja el.
NAPIREND:
I.

A Zengő kilátóval kapcsolatos megyei döntés elleni fellépés
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

II.

Bejelentések, egyebek
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
I.

A Zengő kilátóval kapcsolatos megyei döntés elleni fellépés
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

Dr. Csörnyei László polgármester:
Köszönti a napirendi ponthoz kapcsolódóan meghívott pécsváradi polgármestert, jegyző úrat és a
képviselő-testületet, valamint Hosszúhetény képviselő-testületét. Olyan kérdésben kell dönteni illetve a
szándékát kifejezni a képviselő-testületnek, a mai rendkívüli testületi ülésen, ami a Zengőre tervezett
kilátó és ahhoz kapcsolódó fejlesztések jövőjére vonatkozik. Zádori János polgármester úr azzal kereste
meg, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat korábbi döntésével ellentétes határozat született mégpedig,
hogy a Zengőre tervezett kilátót megépítését a megye másik helyszínen kívánja megvalósítani. Nyilván
ezzel a döntéssel nem érthetnek egyet. Ezért együttes testületi ülés keretében fontos lenne a mellett való
kiállás, hogy ez a beruházás megvalósuljon. Felkéri Zádori János polgármester úrat, hogy ismertesse az
előzményeket.
Zádori János Pécsvárad polgármestere:
Köszönti a hosszúhetényi képviselő urakat, polgármester úrat és jegyző úrat. Napokban értesült Nagy
Csaba elnök úrtól a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése által hozott határozatról, mely szerint a
Zengő kilátó megépítési helyszínét megváltoztatták és egy másik helyszínt jelöltek meg. Amikor a
konzorciumi pályázatról döntöttek akkor utána részt vettek dr. Csörnyei László polgármester úrral egy
pályázati elbíráláson, ahol 9 pályázati tervet nézhettek meg. A zengői kilátó terve, amely végül is,
bekerült a pályázati anyagba neki nem igazán tetszett és a legalacsonyabb pontszámot adta rá. Utána
értesültek arról, hogy ez a pályamű bekerült egy szakmai bizottság elé, ahol viszont a legmagasabb
pontszámot kapta. A konzorciumi pályázat két részből áll a Dombay-tó és a Zengő kilátó projektből. A
Dombay-tó projekt továbbra is fut. Úgy gondolja, hogy a Zengőt valamennyi Zengőaljai társulási tag is
magáénak érzi. A Civilek a Zengőért Mozgalom által szervezett egyeztetés után abban maradtak, hogy
lesz még egy egyeztetés. Sajnos ez a találkozó nem jött létre. Sok kérdés felmerült, választ is kaptak rájuk
és meg voltak nyugodva, hogy minden rendben van. Ez után érkezett a határozat, hogy a kilátó
megépítését másik helyszínre helyezik át. Ez alapján azt tudja mondani, hogy jelenleg nem lesz kilátó a
Zengőn. Úgy véli, hogy a civil szervezet levele nem támadó, a levélben arra kérte a megyei
önkormányzatot, hogy ésszerűen gondolja át a kilátó építését. Nem érti azt, hogy a hivatalos pályázati
döntés megérkezése előtt a megye megváltoztatta a korábbi döntését. Személyesen ment be a megyére
egyeztetni és nehezményezte, hogy sem a civil szervezet leveléről, sem a határozatról nem kapott
értesítést, mint konzorciumi pályázó. Ezt inkorrektnek tarja, mert nem lettek tájékoztatva. Azzal kellett
szembesülniük, hogy nem lesz kilátó. Egyeztetett Hargitai János országgyűlési képviselővel és azt kapta
tanácsként, hogy mindenképpen tiltakozni kell a döntés ellen. Nem az a megoldás, hogy átkerül a kilátó
más helyszínre, hanem beszélni kell róla. Ez most nem arról szól, hogy ezt a kilátót kell megépíteni
mindenáron. A Zengőalja Kistérség összes önkormányzata melléjük áll, civil szervezetek és közel 20.000
aláírás lesz a kilátó megépítésé mellett. A Baranya Megyei Önkormányzat 2017.06.15-i közgyűlésére
szeretné ezt előterjeszteni. Ehhez kéri a támogatást. Nem szabad elengedni ezt a projektet.
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dr. Herbert Tamás képviselő:
Elmondja, hogy levelet számos oldalról egyeztették. Az önkormányzatokkal, ezért nem egyeztettek, mert
civil oldalról akarták elküldeni. A levélből kiderül, hogy ők támogatják a kilátó megépítését csak ezt a
tervet nem.
Zádori János polgármester:
Tartalmilag és stilisztikailag sem ért egyet a levélben foglaltakkal. Szerinte a lokátor szituációhoz
hasonlítják a kilátót ez ebben a helyzetben nem volt megfelelő. Azt sem érti, hogy 1,5 éves előkészítő
munka után és a Civilek a Zengőért Mozgalom levele után, - ami nem volt túlságosan kemény hangvételű
-, a megyei közgyűlés mégis megszavazta, hogy másik helyszínre kerüljön a kilátó. A Dombay-tó projekt
maradt érintetlenül. Bármennyire is hihetetlen jogilag lehetséges egy konzorciumi pályázatból egy
elemet kiemelni és azt más helyszínen megvalósítani.
dr. Herbert képviselő úrat kérdezi, hogy ők tudtak -e a döntésről.
A környékbeli civil szervezetek támogatják a határozatot. A kérdése, hogy a Civilek a Zengőért
Mozgalom is támogatja-e?
Dr. Csörnyei László polgármester:
Úgy tudja, hogy konkrét terv még nincs beadva.
dr. Herbert Tamás képviselő:
A levelükre nem kaptak választ és nem tudtak a május 12-i döntésről sem.
Igen teljes mértékben egyetért a határozattal.
Papp János képviselő:
Úgy gondolja, hogy a civilek levele nem egy tiltakozó levél volt, csak arra akarták felhívni a figyelmet,
hogy más módon kellene megoldani a kilátó építését.
dr. Csörnyei László polgármester:
Az eredti terv módosításával szeretnék a kilátó megépítését a civilek.
Sebők János képviselő:
Egyelőre csak látványtervek készültek, ezeket lehet bármikor módosítani.
Horváth Attila:
Műszaki szempontból szeretne hozzászólni. Alsómocsoládi kilátót hozná példának, ami két éve épült 21,8
m magasságban és 22 millió forintba került ott is nagyobb mennyiségű beton ment az alapba. A kilátót 2
évente festeni kell, ami ebben az esetben 1,2 millió forint. Elmondja, hogy vandalizmusnak az
alsómocsoládi kilátó nem volt kitéve.
Ennél a pályázatnál csak kilátó karbantartását kell a fenntartási időszak alatt vállalnia a beruházónak.
Úgy gondolja, hogy az nem kérdés, hogy legyen e kilátó vagy sem. Azt, hogy miként nézzen ki a kilátó
ebben az esetben szerinte szubjektív. A lényeg az, hogy a pénz itt maradjon és megépüljön a kilátó.
Szakmai oldalról ezt megtámadni, hogy szükséges -e vagy sem szerinte nem érdemes, mert műszakilag
alá van támasztva. Ennél a pályázatnál olyan szakmai háttér van, ami megkérdőjelezhetetlen.
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Zádori János Pécsvárad polgármester:
Szerinte építészeti szempontból itt a műszaki gárdára lehet hagyatkozni. Ez a megyének a felelőssége a
fenntartási időszak alatt. A lehetőséget biztosítani kell, hogy a szakembereket meg lehessen kérdezni.
Egyelőre ebbe most ne menjünk bele mélyebben.
dr. Herbert Tamás képviselő:
A problémát abban látja, hogy valóban létre lehet hozni egy kilátót minimális környezeti károsodással.
Ennél a pályázatnál viszont, olyan adatok szerepelnek, hogy nem a legjobb megoldásra van kilátás. Ezért
merültek fel a kérdések, amelyeket fel kell tenni az illetékeseknek illetve a szakértőknek.
Zádori János Pécsvárad polgármester:
Úgy gondolja, hogyha ezt a témát kidolgozták volna, akkor minden kérdésre választ kapnának. Sajnos ez
nem így történt.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Úgy gondolja, hogy nem kell tovább lépni egyelőre. A fő feladat, hogy meg kell változtattatni a döntést,
úgy, hogy itt épüljön meg a kilátó. Erre hozzák meg a képviseleti döntést. Neki is az az információja,
hogy a jelenlegi terveken lehet még módosítani, ugyanis egyelőre csak egy vázlatos rajz van.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan
– 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
115/2017.(VI.06.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
egyet nem értését fejezi ki a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése 17/2016 (IV.21.) Kgy.
határozata megváltoztatásával.
E határozattal döntött a Közgyűlés a Terület- és
Településfejlesztési
Operatív
Program
keretében
megjelent „Társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmusfejlesztés” című, TOP-1.2.1-15
kódszámú felhívás szerinti, a Zengő hegy ökoturisztikai
fejlesztése tárgyban támogatási kérelem előkészítéséről és
benyújtásáról. Az eddigi elképzelések és a hosszú ideje
tartó előkészítő munka szerint a pályázat révén a Zengő
csúcsán új kilátó, a Zengő lábánál Pécsvárad területén a
Zengőt és annak élővilágát bemutató kisléptékű látogatóés információs központ létesült volna, ám a „Civilek a
Zengőért Mozgalom” kifogásai miatt a Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlése új helyszínt jelölt ki a
beruházás számára. A település önkormányzata
határozottan kéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy továbbra is
az eredeti terv (pályázati cél) megvalósítása mellett
kötelezze el magát, a „Civilek a Zengőért Mozgalom„
méltányolható észrevételeinek figyelembe vétele mellett.
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Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről
értesítse Pécsvárad polgármesterét.
Határidő: 2017. június 15.
Felelős : dr. Csörnyei László polgármester

II.

Bejelentések, egyebek

Dr. Csörnyei László polgármester:
Tájékoztatja képviselő-testületet, hogy a DRV Zrt. többségi tulajdonosi jogait gyakorló MNV Zrt.
közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatal lebonyolítását kezdeményezte az alábbi
témakörben:
2017. évi Üzleti Terv jóváhagyása
Mivel az önkormányzat is részvényes, ezért ebben kell a szavazatot leadni. Elfogadásra javasolja.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan
– 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
116/2017.(VI.06.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a DRV Zrt. 2017. évi üzleti tervét megismerte, és azt
jóváhagyja.
Dr. Orbán László jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy dr. Örkényi Mária vállalkozó gyermek-háziorvos 2017.12.31-el
befejezi tevékenységét. A praxisjogát előzetes tárgyalás alapján dr. Tóth Adrienn Hosszúhetény, Fő u.
145. hsz alatti lakos csecsemő- és gyerekszakorvos, gyermekgyógyász fogja megvásárolni. A doktornő
pályázatot kíván benyújtani a praxisjog megvásárlásához. A pályázathoz csatolni kell a megvásárolt
praxisjoggal ellátni kívánt háziorvosi körzetet fenntartó önkormányzat szándéknyilatkozatát, hogy
egészségügyi szolgáltatóként a pályázót háziorvosként alkalmazza vagy a pályázó személyes
közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval legalább 4 éves időtartamra feladatellátási
szerződést kíván kötni. Javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa az új gyerekorvost.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan
– 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:

7

117/2017.(VI.06.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
mint a hosszúhetényi gyermek háziorvosi körzet
fenntartója nyilatkozik, hogy dr. Tóth Adrienn
Hosszúhetény, Fő u. 145. hsz alatti lakos csecsemő- és
gyerekszakorvos,
gyermekgyógyász
személyes
közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval 4
évre feladatellátási szerződést kíván kötni.

dr. Csörnyei László polgármester:
Elmondja, hogy az előző testületi ülésen már tájékoztatta a képviselő-testület a Hosszúhetényi
Sportegyesület hitelfelvételéről, melyben az önkormányzat készfizető kezességet vállal, igy a sportpálya
végrehajtási eljárása megszüntetésre kerülne. Erre a Mecsektakarék adott hitel ajánlatot, melyben a hitel
összege 8.479.643,-FT ( tőke a 4.822.923,- Ft + kamatok, költségek 3.656.720,-Ft,) a futamidő 108
hónap, a törlesztő részlet havonta 101.927,- Ft. A hitelfelvevő és fizető sportegyesület maradna. Mivel az
előző testületi ülésen nem döntött a képviselő-testület, ezért most kéri ennek jóváhagyását.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan
– 7 igen szavazattal – az alábbi határozatot hozta:
118/2017.(VI.06.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Hosszúhetényi Sportegyesület által korábban felvett hitel
kiváltására a Mecsektakarék által adott finanszírozási
hitelajánlatot elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés
aláírására.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: dr. Csörnyei László polgármester
dr. Csörnyei László polgármester:
Több hozzászólás hiányában – megköszöni a részvételt – és az ülést bezárja.

K. m. f.
Dr. Csörnyei László
polgármester

Dr. Orbán László
jegyző

