JEGYZŐKÖNYV
Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. szeptember 12-én (Péntek) 10.45
órakor tartott – hét képviselő által írásban kezdeményezett, telefonon összehívott – azonnali soron
kívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Nagykanizsa, Pivári utca – Haladás utca sarka

Jelen vannak:

Balogh László, Bene Csaba, Bicsák Miklós, Cseresnyés Péter, Dénes Sándor,
Dr. Etler Ottó, Gábris Jácint, Gyalókai Zoltán, Jerausek István, Dr. Károlyi
Attila József, Kovács János, Marton István, Sajni József, Tóth Nándor
képviselők

Tanácskozási joggal megjelentek: Karádi Ferenc alpolgármester, Dr. Gyergyák Krisztina jegyző, Dr.
Termecz Marianna aljegyző, Tárnok Ferenc csoportvezető, Dobos István a Nagykanizsai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Vaski Endre a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Zalaegerszegi Szakaszmérnökségének vezetője

Cseresnyés Péter: …. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes. Hét képviselőtársunk
javasolta, hogy hívjunk össze egy azonnali soron kívül közgyűlést azért, hogy tájékozódni tudjanak a
kialakult helyzetről, mit tettünk mit kell tennünk a Principális mellett a kialakult esőzés okán. Én azért
javasoltam ennek a helyszínnek a kijelölését, mert itt ténylegesen a helyszínen tudunk tájékozódni,
hogy van-e akkora veszély, mint amit egyébként a sajtóból lehet látni, vagy nincs, vagy egyáltalán
van-e veszélyhelyzet. Másrészt pedig itt vannak azok a szakemberek, akiket nem akartam a
védelemtől elvonni, és közvetlenül tájékoztatást fognak adni, kérdésekre válaszokat fognak adni
képviselőtársaimnak arra, hogy mi történt eddig, mit csináltunk eddig a Principális mentén. Ezért
köszöntöm Dobos István urat, aztán a Vízügyi Igazgatóságtól, Szombathelyről azokat a
munkatársakat, akik azért vannak itt, mert ők tudnak mindent részletességében is, ami történt.
Úgyhogy szeretném megkérdezni, a napirendi ponthoz képest van-e valakinek hozzáfűznivalója.
Dr. Károlyi Attila József: Tulajdonképpen polgármester úr elmondta, ami miatt a hét ellenzéki
képviselőt arra indította, hogy rendkívüli, illetve soron kívüli közgyűlést hívjon össze polgármester úr.
Tekintettel arra, hogy a sajtó is, az országos sajtóban különösen, de hát az országos sajtó, az ugye
helyi információkat szerez, napirenden van a nagykanizsai „árvizes” helyzet, vagy a Principális
csatorna kiöntésével kapcsolatos hírek. A korrekt tájékoztatás lenne a legfontosabb dolog, illetőleg az,
hogy hát emlékezetem szerint, amikor polgármesterjelölt voltam négy évvel ezelőtt is álldigáltam a
Principális hídján, polgármester úrral álltunk éppen ott, ő egy másik jelölt volt, és hát sajnos ez alatt az
időszak alatt állandóan, én legalábbis úgy tudom, de Szombathely majd nyilván nyilatkozni fog,
pénzhiányra hivatkozással maradtak el azok a beruházások, egy jelentősebb beruházás, aminek meg
kellett volna történnie. Tehát az itt lakó emberek viszont nagyon el vannak keseredve, bántja őket.
Nyilván kártérítési vonzata is lesz ennek a helyzetnek, és kvázi az ő megnyugtatásukra is
kezdeményeztük ezt a soron kívüli közgyűlést, és köszönjük, hogy összehívta.
Cseresnyés Péter: Napirendet szerintem szavazzuk meg, aztán utána beszélhetünk róla. Aki el tudja
fogadni, hogy ezt az egy napirendet tárgyaljuk, az tegye fel a kezét. Köszönöm, egyhangúlag
elfogadtuk.
A közgyűlés 13 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
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198/2014.(IX.12.) számú határozat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. szeptember 12-i
azonnali soron kívüli ülésén a következő napirendi pontot tárgyalja:
1. Kiskanizsa városrész vízügyének helyzete, különös
Principális csatorna kiöntésével előállt veszélyhelyzetre

tekintettel

a

1. Kiskanizsa városrész vízügyének helyzete, különös tekintettel a Principális csatorna
kiöntésével előállt veszélyhelyzetre
Cseresnyés Péter: Még mielőtt megadnám akkor Gábris képviselő úrnak a szót, én azért szeretnék
néhány dolgot tisztázni. Nem árvíz van, nem öntött ki a Principális csatorna. Belvíz van. Ugyanis az
árvizet a nyúlgát építésével sikerült megakadályozni. Azért azt tudni kell, hogy érdekes módon az
elmúlt 50 évben az itteni szinthez képest, amelyik a Principálisnak a jobb partja, vannak olyan részek
– itt most a kártérítésre szeretnék mindenképpen visszautalni – amelyek lényegesen alacsonyabban
vannak. Valahogy eltűnt a töltés. Legfőképpen ez okozza a gondot. A másik gondot az okozza, bár én
nem vagyok vízügyi szakember, ezt most a napokban többször el kellett ismételnem, de a közlekedési
edények elve, az működik itt is, tehát abban az esetben, ha a Principális csatornán megemelkedik a
vízszint, akkor valószínű, hogy a töltés másik oldalán is meg fog emelkedni. Tehát, aki úgy gondolja,
hogy nem belvízről van szó, én arra kérném, hogy nézze meg a bal partját a Principálisnak, ott, ahol a
védmű egyébként teljes magasságában, az eredetileg megépített magasságban van, ott, mögötte is
ott van a víz. Sajnos azt kell mondani, hogy Kiskanizsa egy mélyen fekvő területen van. Jelen
pillanatban egyébként tudomásom szerint, ha jók az információim, ahol most mi állunk, ez valószínű,
mélyebben van, mint a Principális folyásszintje, vagy körülbelül azon a szinten van. Körülbelül azon a
szinten vagyunk, tehát a belvíz ellen is kell védekeznünk, és azért kellett megelőző intézkedést tennie
a városnak és a várost segítő embereknek, hogy ez a bizonyos kiöntés ne következzen be, tehát
nehogy az legyen, hogy a belvízen túl még egy esetleges árvíz is sújtsa a itt élő embereket. Én ezért
még mielőtt elfelejtenénk, szeretném megköszönni mindenkinek, azoknak is, akiknek az a dolga, hogy
a védekezésben részt vegyenek, annak irányításában, vagy a védelmi munkában részt vegyenek,
azoknak is szeretném megköszönni, akik önkéntesként vesznek részt a munkában. Jó néhány cég,
most itt nem akarok reklámozni, de jó néhány cég, amelyik az elmúlt időszakban munkát kapott a
várostól, vagy nyert a várostól, inkább azt kell mondani, hisz pályázaton nyerték el a munkát, gépekkel
és emberekkel segítette a védekezést, vagy pontosabban a megelőzést és a védekezést, és meg kell
köszönni iskoláinkban a 18 év feletti diáknak, akik iskoláinkba járnak, és a nevelőtestületnek, igazgató
uraknak, hogy ezt a munkát segítették, hogy ezek a gyerekek eljussanak ide, ugyanis diákok vannak
önkéntesként. Zárójelben megjegyzem, hogy ezzel egyébként az önkéntességi kör nagyjából ki is
merült, amit akár mondhatnék szomorúan is. Én azt javaslom, hogy először egy rövid tájékoztatást
hallgassunk meg Dobos úrtól, aztán utána kérném a Vízügy munkatársait, hogy egy rövid
tájékoztatást adjanak, és akkor utána legyenek kérdések. Természetesen még mielőtt tovább
mennénk, az a bizonyos munka, amire Károlyi képviselő úr utalt, és amire utalt, hogy négy évvel
ezelőtt már arról tárgyaltunk, hogy mit lehetne csinálni, történtek dolgok. Egy nagyon fontos dolog,
négy év alatt sikerült elérnünk, hogy az erdőt kivágták a mederből, tehát ez már egy óriási
könnyebbség, mert ha bent lett volna az a sok fa, amelyik belenőtt az évtizedek során a mederbe,
akkor ennél komolyabb helyzet alakult volna ki. De majd a Vízügynek a munkatársát arra kérném,
mert ez a legfontosabb számunkra, hogy megvan a terv. Egy ilyen mederkotrási terv elkészítése, az
nem máról holnapra megy, tehát az elmúlt évek arra kellettek, vagy legalább két év, két és fél év,
hogy ezt a bizonyos tervet elkészítsék. Tehát megvan az a terv, ami alapján remélhetőleg a
későbbiekben még ilyen extrém időjárási esetekben is megoldódik ez a gond, és talán jövőre, hogyha
meglesz a bizonyos pénz, akkor neki lehet állni ennek a munkának, a terv alapján elvégzendő
munkának. Azt akartam mondani Károlyi képviselő úrnak, tehát nem csak a pénz akadályozta ennek a
munkának az elvégzését, mostanra sikerült megszerezni azokat az engedélyeket, ami alapján ezt a
munkát el lehet végezni. Erről majd a végén egyébként, a pénzről majd a végén szeretnék majd két
mondatot mondani. Úgyhogy akkor Dobos István úrnak szeretném átadni a szót.
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Dobos István: Röviden elmondanám, hogy az elmúlt időszakban, három hetes időintervallumot,
hogyha nézzük, rendkívül szokatlan mennyiségű csapadék hullott a Principális vízgyűjtő területére. Ez
számszerűsítve azt jelenti, hogy 300 mm-t meghaladó vízmennyiség, ami arra kényszerített
bennünket, hogy folyamat árvíz-megelőzési munkálatot végezzünk múlt hét hétfőtől egész a mai
napig. Árvíz valóban nem alakult ki a folyamatos védekezésnek köszönhetően, azonban belvíz, az
van, és folyamatosan védekezünk a belvíz károsító hatásainak csökkentése érdekében. Jelen
pillanatban is három szivattyút üzemeltetünk a Pivári utca hátsó kertjeiben. Az árvízi védekezés, illetve
megelőző tevékenységgel párhuzamosan felmértük a Pivári utcáinak az ingatlanjait, ezeknek a
szintezését a Vízüggyel közösen, és ahol szükséges, a belvíz ellen homokzsákokkal is védekezünk
egyedileg. Azt el tudom mondani, hogy jelen pillanatban nem volt szükség még lakóépületből
embereket kiköltöztetni, illetve nem volt szükség melléképületből tárgyakat, állatokat menteni. Tehát a
védekezést én sikeresnek minősítem a mai napig, és ahogyan állunk a jelen pillanatban, én úgy
érzem, hogy körülbelül két lépéssel előre vagyunk a mindenkori várható előrejelzésekhez képest.
Cseresnyés Péter: Ez azt jelenti, hogy ha a maximális vízmennyiség le fog jönni a Principálison, amit
jósoltak az időjárási előrejelzések alapján, ami valószínűleg nem fog bekövetkezni már, mert
kevesebb víz esett a vízgyűjtő területre, mint amire számítottunk, abban az esetben is biztosan árvíz
nem lesz. Belvíz ellen sajnos meg csak szivattyúkkal tudunk védekezni, és a munkatársak itt vannak.
Ha valaki nem tudná, hogy mit jelent ez a 300 mm eső, szeretném elmondani, hogy Magyarország
éves átlagának körülbelül a fele esett le egy hónap alatt. Átadnám akkor a Vízügynek.
Vaski Endre: A szerda délutáni helyi védelmi bizottsági ülésre meghívást kaptunk. A kollégáim
megcsinálták azokat az előkészületeket, előrejelzéseket, amikkel igyekeztünk pontos információt adni.
Az akkori információk szerint vasárnap estig 100-120 mm csapadék volt várható a meteorológiai
előrejelzések alapján, amiből azt lehetett valószínűsíteni, hogy elképzelhető, hogy 290 cm-es vízállás
is kialakulhat a Principális csatornánál a vízmércén, ami ugye nagyon, nagyon sokkal több, mint az
eddigi volt. De rengeteg csapadék telített talajra esett, és nem tudott így beszivárogni a talajba, tehát
szinte minden cseppje lefolyik. Ezeknek az adatoknak az alapján készült el, meg nem csak az adatok
alapján, hanem ugye a nálunk a meglévő tervek alapján, ami van egy tanulmányterv, ezt a részt is
tartalmazza, a kiskanizsai részt, ahol szintvonalak vannak, és látszik, hogy hol vannak azok a mély
területek, amik, hogyha hirtelen zápor van, még akkor is ott víz van, holott a Principális csatornában
nincs is víz. Tehát ez a terület is egy olyan rész. És itt jelenleg a munkák olyan irányba folynak, hogy a
Principális vizét benntartsuk a mederben, és erre lettek kiépítve most homokzsákkal a nyúlgátak. A
mostani előrejelzés szerint, ami teljesen friss, mert a mi védelmi törzsünk is egy órával ezelőtt hagyta
abba az ülésezést, és az új tájékoztatás szerint ez a 100-120 mm csapadék, ez olyan 80 mm körül fog
megállni, ami már nagyon megnyugtató, és így valószínűsített vízállás nem fogja meghaladni a 280
cm-t a Vágóhídi szelvényben.
Cseresnyés Péter: Én azért remélem, hogy még azt se fogja elérni. Valamit akartam én kérdezni
vagy mondani, ami jó lett volna, ha elhangzott volna. ha eszembe jut, akkor majd mondani fogom.
Gábris Jácint: Nekem igazából annyi a problémám a történettel, de ezt polgármester úr nagyon jól
tudja, hiszen rengeteg levelet írtam, meg a közgyűlésen elég sokszor felszólaltam ez ügyben, hogy
hathatós intézkedéseket kérjünk, hogy gyakorlatilag most függetlenül attól, hogy van pénz, nincs
pénz, van terv, nincs terv, a négy év alatt igazi megoldás nem született. Én ezt nagyon sajnálatosnak
tartom. És természetesen minden tiszteletem azoké, akik a kármentésben, illetve a
veszélyelhárításban részt vesznek, hiszem magam is ’13-ban ott voltam és pakoltam, most is több
háznál szivattyúzunk, de én úgy gondolom, hogy ez egy olyan probléma, amit mindenképpen
keresztül kellene vinni. És én azt nem értem, hogy amikor tisztában voltunk már ’13 környékén, hiszen
’13. májusában, ha jól emlékszem, nem, március, ’13. március 31-dikén volt az a nagy víz, hogy akkor
miért nem tettük meg azokat a prevenciós lépéseket – tettük meg, hát nyilván a felelősök tették meg –
, melyeket ilyenkor már meg kellett volna tenni, és akkor elhárulhatott volna ez a történet. Én abban
bízok, hogy ez a jövőben mindenképpen meg fog oldódni, mert itt a helyi emberek véleménye szerint
is csak egy sima kotrás, az nem megoldás. Én föltenném azt a kérdést a szakembereknek, hogy a
közelben víztározó nincsen, nem tervezik ennek az építését? Hiszen itt meg pont az a probléma, hogy
ilyenkor a vizet ugye el lehetne több ezer m3 tekintetében tárolni, amikor meg aszályos idő van, akkor
ott a felgyülemlett vizet felhasználni akár ugye agrárcélokra. Kérdezem én, a palini halastóval mi a
helyzet, szakmai helyzet? Az most működik, nem működik, magántulajdonban van, nincs
magántulajdonban? Tehát valami megoldást kell azonnal találni, mert itt az emberek nagyon, nagyon
elkeseredettek. Egyébként nem csak itt, mert ez az egész ügy érinti egészen a Homokkomáromi utca,
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Templom utca fölső részét is, hiszen a vízerek ugye eljutnak odáig is, és a pincék már megteltek
vízzel. Egyébként az enyém is, de hát ez az egyéni szoc. problémám. Nyilván segítünk, akinek
tudunk. Úgyhogy ez a helyzet tarthatatlan, ezen mindenképpen kellene segíteni. Tehát, ha a
kérdésemre, hogyha esetleg tudnék választ kapni, akkor azt megköszönném.
Cseresnyés Péter: Én azért szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ez a helyzet akár az
emberek iránt érzett rokonszenvből és törődésből adódóan is nem alkalmas arra, hogy itt politikai
akciókat indítsunk. Erre szeretném fölhívni a figyelmét mindenkinek, mert ne hergeljünk senkit se
olyanba bele, ami nem létezik, vagy esetleg, ami nem fog működni. Én azért beszéltem olyan
kiskanizsaival, mert többen élnek itt egy-két embernél, mert Ön egy-két emberre hivatkozott, aki azt
mondta egyébként, ezelőtt 40 éve is, 50 éve is egy-egy nagyobb esőzés során megemelkedett a
talajvíz, mert sajnos azt kell mondani, el kell menni a nagykanizsai múzeumba megnézni a középkori
várnak az elhelyezkedését, és hogyha onnét nagyjából belőjük azt, hogy Kiskanizsa hol helyezkedik
el, akkor azt kell mondani, azon a mélyen fekvő területen, ahol mindig víz volt, és a lecsapolt, nem
tudom, mi volt – tőzeges mocsár vagy nem tudom, minek nevezzem, helyére épült, valószínű, egy
föltöltött területen Kiskanizsa. Tehát a belvizet kivédeni nem lehet. Tehát Jácint én azt kérem, ne
mondjunk ilyet, hogy nem történt semmi sem, mert erre szeretnék rátérni. Folyamatosan a Gáspár
Andrásék, a Via folyamatosan az árkokat tisztította. Az, hogy minden árok nem olyan állapotban van,
aminek kéne lenni, az valószínű amiatt van, mert egyébként egy évben kétszer, háromszor megújul az
a vegetáció, amelyet úgy hívunk, hogy nád vagy éppen sás Ez az egyik része. A másik része, a
Vízügy szakemberei elmondták azt, hogy a belvíz ellen úgy lehet védekezni, hogy lehetőleg
biztosítsuk azt, hogy a belvizet elvezető árkok tiszták legyenek, majd annak a végénél egy átemelő
szivattyúval minél nagyobb sebességgel tudjuk azt a vizet levezetni, ami az árkokból a belvíz
elvezetésével összegyűlik. Na most akkor, hogy mi történt. Medertisztítás a Principálisban. Azok a fák
itt lennének, innét elkezdve 2-3 km hosszan benn volt az erdő – ezt a Vízügy szakemberei meg tudják
erősíteni –, kitisztíttattuk, megcsináltuk. Tehát ez rendben van. És ami a legfontosabb, engedély
nélkül a mederbe nem lehet bemenni, és nem lehet csinálni semmit sem. Ahhoz, hogy egyfajta kotrás
legyen, és meglehessen újítani ezt a medret úgy, hogy ezt a nagymennyiségű vizet is el tudja vezetni,
ahhoz viszont idő kell. Hány év kellett? Mert először, amikor 2010-ben tárgyaltunk, ha jól emlékszem,
és akkor egy előzetes terv már készült, tanulmányterv. Arra kellett csinálni azt kiviteli tervet, amelyik
most már rendelkezésre áll, és ez alapján – szeretném hangsúlyozni, ez alapján – neki lehet állni a
munkáknak. Tehát sok minden történt. Természetesen a kevés pénz akadályozta azt, hogy az egyik
pillanatról a másikra beavatkozva megoldjuk ezt a problémát. Én nem akarok a Vízügyeseknek a
dolgába beleavatkozni, mert nem értek hozzá. Azzal, hogy medret mélyítjük, ez azt jelenti, hogy egy
jelentős mennyiségű víz adott időszakban nagyobb mennyiségben tud lefolyni, mint eddig, és nem
emelkedik meg az a vízoszlop olyan magasságra, abszolút értékben értett magasságra, ami most
gondot okoz, mert hogyha ez egy méterrel alacsonyabban lenne, mondjuk ez a vízszint, akkor
valószínű, a belvíz sem jelentkezne olyan mértékben – szeretnék megint utalni a közlekedő
edényeknek a működési elvére. Tehát én azt szeretném kérni, hogy azt ne mondjuk, hogy nem történt
semmi, azt ne mondjuk, mert történt sok minden. Az, hogy megoldottuk volna a problémát, ezt el kell
ismerni, ezt nem tudjuk megtenni.
Vaski Endre: A tározási lehetőségekről annyit, hogy az információm szerint a Balaton Felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság indítványozza a Vízüggyel karöltve, hogy a Principális csatornán Felsőrajk
fölött egy úgynevezett vizes élőhelyet alakítsunk ki, ami a mostani meder valamilyen módú elzárását
tartalmazza, kiönt oda a víz, és a terelőtöltésekkel visszahozza, tehát, ami lassíthatja a víznek a gyors
megjelentését itt a Principális csatornában. Más olyan tározási lehetőség nem nagyon van. A palini
halastó – a fennmaradási engedély beszerzése folyamatban, vagy már lehet, hogy meg is kapta. Az
tározásra nem alkalmas, mert az halastó, tehát az mindig vízzel tele van, tehát ott az teljesen
lehetetlen. A terv, az rendelkezésre áll most már. Most már reméljük, hogy megkapjuk a megfelelő
támogatást is hozzá. Ugye az önkormányzattal is nagyon sokszor kapcsolatban voltunk, meg sokat
vitatkoztunk is, így van, mert teljesen jogosak voltak azok a felvetések, azok a problémák, amikkel
felénk jöttek, csak ugye ez nagyon sokszor nem jelent meg a sajtóban, ez egymás között történt.
Ugye igyekeztünk a közmunka-programot arra kiélezni, hogy ezt a belterületi szakaszt, amennyire
tudjuk, rendben tartsuk. Külső vállalkozóval is – már úgy, hogy tőlünk külső vállalkozóval –
dolgoztatunk. Ugye annyiszor sok volt a víz, hogy nem tudtuk tovább folytatni az irtási munkát, mert
durván egy jó, a hídtól számítva olyan 2,5 km körülbelül az a szakasz, amit próbálunk tisztán tartani,
tehát onnan durván a növényzet, az lett távolítva, meg az uszadékokat folyamatosan szedik ki
közmunkában az emberek. A tervre visszatérve, az a Mántai pataktól a bajcsai vasúti hídig lévő
szakaszra vonatkozik. Ugye nem olyan egyszerű, hogy csak behúzzuk a vonalakat, hanem
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mindenféle hatóságon végig kell vinni, ami most egyre nehezebb. Tehát a Környezetvédelmi,
Természetvédelmi, a Növényegészség- és Talajvédelmi Szolgálat, nem teríthetjük most csak úgy el a
földet, mint máskor, annak helyet kellett keresni, hogy a tuskókat hova lehet elhelyezni, az iszapot el
kell vinni máshova. Tehát nagyon összetett ez a tervezés. Tehát ez így több évet vesz igénybe, de
folyamatosan, már régóta dolgozunk ezen.
Cseresnyés Péter: Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, folyamatosan megy a munka, de
sajnos nem olyan gyors, mint egy házépítés. Házat is a házépítés szándékának az eldöntése után
körülbelül évvel lehet nekiállni építeni, mert meg kell terveztetni – most én durván sarkítva mondom –,
engedélyeket kell szerezni, és a többi, és a többi. Ez ennél lényegesen lassabban megy, hisz azt nem
mondta a Vízügy munkatársa, hogy Natura 2000-et érint. Ha valaki nem tudná, hogy mit jelent az,
hogy Natura 2000 érintettség, az nézzen utána, hogy milyen szigorú szabályok vonatkoznak rá. Nem
beszélve arról, hogy azt az anyagot, amit innét kitermelnek, el kell helyezni valahol. Még arra is külön
engedélyt kell kérni. Tehát iszonyatosan bonyolult a dolog. Tehát még egyszer szerintem Jácint
hangsúlyozni – az, amit felvetettél problémaként, víztározás, vízszabályozás, minden, egy komplex
tervben gondolkozik a Vízügy, és úgy néz ki – mondom –, hogy jövőre erre meglesz a pénz. De ez a
belvizet egyébként nem fogja megoldani. Tehát itt, ha nagyobb – Jácint! Ezért mondtam, hogy
óvatosan az emberi érzelmekkel. Ha 50 évvel ezelőtt is, ha itt egy nagyobb eső volt, akkor sajnos
Kiskanizsán megjelent a belvíz, és a mederkotrás, meg a vízszabályozás sem védi az alacsonyan
fekvő területeket egy nagyobb esőtől. Ezt kell mondani. Annak a lehetőségét kell mindenképpen
biztosítanunk az elvégzendő munkával, hogy minél kevesebbszer szenvedjenek az itt élő emberek
egy ilyen jellegű nagymennyiségű csapadék lehullása okán a belvíztől, a víztől. Tehát én ezt tartom a
legfontosabbnak, és erre megvannak a tervek, megvannak az elképzelések.
Marton István: Meggyőződésem, hogy Cseresnyés úr nem járt ezen a partszakaszon, legalábbis ettől
lejjebb, Bajcsa felé …..
Cseresnyés Péter: Többször, mint Ön.
Marton István: …. Kizártnak tartom. De ha járt volna csak egyszer is, akkor itt 2 km-re sincs az a
fahíd, ott láthatta volna, hogy bizony-bizony ott vannak a fák a mederben. Tehát én nem vitatom azt,
hogy néhány fát kivágtak, de hogy itt erdőt nem vágtak ki, az egészen biztos, mert azok a fák
körülbelül inkább 30, mint 20 év nagy számban ott vannak. Azon a hídon, amikor itt fönt 259 centi volt
a hét elején, 110 cm-es volt a víz mindössze, és kristálytiszta. Tehát az azt jelenti, hogy attól
visszábban az a terület, ami visszatölti a Principális csatornát. Egyébként én köszönöm ezt a kis
fizikaórát, hogy hogy működnek a kapilláris csövek, de ezzel együtt is én úgy gondolom, hogy a 2010.,
pont négy évvel ezelőtti nagy probléma óta, amit Önök tettek, az közelíti a nullát. Szép dolog az, hogy
tervek már vannak, azért ezeknek sem négy év az átfutási idejük. És én nagyon remélem azt, hogy
október 12-dike után ehhez Önöknek már az ég egy világon semmi közük nem lesz.
Cseresnyés Péter: Pont ettől szeretnénk megkímélni mindenkit, amit Ön csinál, mert ha így dobáljuk
a labdát, akkor azt szeretném megkérdezni, akkor, mikor polgármester volt, nagy tehetségével mit
csinált ezen a területen? Semmit sem. Tehát ne kérdőjelezze meg azt, hogy mi mit csináltunk, mert az
elmúlt négy évben szerintem több történt ezen a területen, mint az előző 20 évben, éppen azért, mert
sajnos problémák is nagyobb számban fordultak elő, és a problémát meg kell oldani. És még egyszer
mondom, ne csináljunk politikai kampányt olyanból, amit egyébként más emberek, rajtunk kívülálló
emberek, már a közgyűlési közösségünkön kívülálló emberek szenvednek meg. Ez, én azt mondom,
hogy szégyen, hogyha valaki ebből valaki politikai előnyöket próbál, kampányelőnyöket próbál
kovácsolni. Azt tisztességes dolognak tartottam, ami egyébként valószínű, Károlyi képviselő úr
szándékából adódóan, egy tájékozódásra összehívták a közgyűlést, mert ez természetes, és
tájékozódjunk is. Amit Ön csinál, viszont fölháborítóan szégyenteljes.
Dr. Károlyi Attila József: Konkrét számra lennék kíváncsi, a Vaski úrtól kérdezném, hogy mennyi a
m3/szekundum tervezett vízátbocsátási szám, és mennyi most? Ez az első. A második kérdés az,
hogy a beömlésnél most mennyi a vízmagasság és mennyi itt most vízmércénél? Tehát ez a két
kérdés. Tengerszint fölötti? Mennyire tervezték és mennyi most?
Vaski Endre: Hát igen, most így én fejből nem tudok pontos adatokat mondani. A vízhozamot, azt
nagyjából tudom, hogy 50 m3/szekundum körül van, ha jól emlékszem.
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Dr. Károlyi Attila: Tervezve?
Vaski Endre: Az a mért. Tehát a legnagyobb.
Dr. Károlyi Attila: De mennyire van tervezve?
Vaski Endre: Arra.
Dr. Károlyi Attila: Tervezve mi van most?
Vaski Endre: Tehát arra, hogy azt a vizet ki…..
Dr. Károlyi Attila: Az vigye el?
Vaski Endre: Igen.
Dr. Károlyi Attila: 50 m3/szekundum?
Vaski Endre: Ha jól emlékszem, 50, de nincsen nálam most a terv, tehát azt nem tudom így pontosan
megmondani.
Cseresnyés Péter: Képviselő úr, ha lehet, akkor én azt javasolnám, hogy kérem, fogadja el, hogy
ezeket a kérdéseket, ha lehet, akkor pontosan válaszolják meg, miután odanéztek, nehogy olyan
hangozzék el, ami fals.
Dr. Károlyi Attila: De azért csak tudjuk, hogy mennyi a beömlésnél most, meg mennyi a víz a
mércénél?
Vaski Endre: A vízmérce állása 263 cm.
Dr. Károlyi Attila: Tengerszint fölötti?
Vaski Endre: Nem, ez a vízmérce-állás. Most a tengerszint fölötti. Hát, ha egy kicsit tetszik várni,
akkor előveszem azt a lapot, amin rajta van a vízmérce nullpontjának a magassága. Ahhoz hozzá kell
adni 263 centimért.
Sajni József: Természetesen én is azzal a céllal jöttem ide, hogy körülnézzek és tájékozódjak, meg
ha tudok, segítsek. Szeretném azért a véleményemet olyan részből elmondani, hogy engem az zavar,
hogy különböző vélemények jelennek meg a sajtóban. Két év, négy év, pár év múlva stb. A
tájékoztatásnak ezzel a részével nem tudok egyetérteni. Én úgy gondolom, hogy valakinek hitelesen
ki kéne állni, és azt mondani, hogy. Természetesen az illetékeseknek kellene. És amikor volt, itt
elhangzott már, hogy terv készült erre, és akkor még számok is röpködtek a levegőben, ennyi millió.
Utána megjelent annak a többszöröse millióban és mindenki abban bízott – kiskanizsai ismerőseim is
itt a Pivári utcában –, hogy akkor ebből biztosan lesz már valami, hisz ez be volt már akkor nagyjából
árazva. Na most, hogy ezt nem történt meg, én úgy gondolom, hogy itt az érdemi intézkedés, vagy
tevékenység maradt el. És ezt polgármester úrtól kérjük is, mint képviselőtől, hogy ezt nagyon
szigorúan képviselje, és ez lehetőleg minél előbb oldódjon meg, mert valóban, hogy itt most mi az,
hogy árvíz, meg nem. Hát, végül is ezek szakmai kérdések. Ezt feltétlenül sürgősen orvosolni kell. És
ehhez szeretném még elmondani és az érdemi intézkedéshez is, akkor egyben kérdezem is, hogy
ebben az évben az a bizonyos tízmilliós csapadékvíz elvezetésre és várják például ott a nagy esők
kapcsán a területemen is azok az emberek, akiknek odaömlik az udvarába, hogy a tízmillió forint most
végül is miért nem lett felhasználva, hol van felhasználva? Márpedig én úgy tudom, hogy jelen
pillanatban sehova. Meg nincs is eldöntve.
Cseresnyés Péter: Pontosan Miklósfára fogják fölhasználni. Megvan a döntés. Most nekiálltak
csinálni. Tehát. Bocsánat! Fejezze be képviselő úr! Egy kis technikai szünet és folytatjuk. Tehát Sajni
képviselő úrnak a kérdésére a válasz, mind a kettőre, de hátulról kezdem. Egy miklósfai telek, amiről
már többször is beszéltünk, az ottani rendbetételre fogjuk ennek a pénznek a nagy részét fordítani.
Most történik a felmérése, hogy körülbelül mennyibe kerül és ezt meg fogjuk oldani rövid időn belül. A
másik, hogy eddig tart vagy nem eddig tart. Először meg kellett nézni, hogy mekkora költségről van

6

szó. Ha jól emlékszem, akkor körülbelül 100-120 millió Ft ennek a 9 km-es szakasznak a rendbetétele.
Na most gondolja el, hogy azt a fölső szakaszt, amelyik akár elér eddig az átmeneti víztározóig,
mennyibe kerül, és ezt a pénzt elő kell teremteni erre. Főként akkor kell nagyon komolyan abba
belegondolni, hogy hogyan lehet ezt a pénzt előkeríteni. Hogyha emlékszünk az elmúlt három évre, az
országban milyen árvizek voltak, tehát nem ilyen jellegű belvíz, hanem árvizek, ahol milliárdok mentek
el a védekezésre. Tehát ez a pénz, majd a végén azt szeretném egy fél mondattal biztatásképpen,
ami akár számon is kérhető lesz majd, mondani, hogy miért mondom azt, hogy várhatóan jövőre ebből
lesz valami. Tehát én úgy gondolom, hogy eljött, az az idő a tervezés, a felmérés végén, hogy a
megvalósítás irányába is komoly lépéseket tudunk tenni, és majd lehet, hogy jövőre, két év múlva azt
fogjuk mondani, hogy na itt a vége és most ez legalább itt a kiskanizsai partszakasznál ez a probléma
megoldódik. Természetesen úgy, hogy azért jó lenne, hogyha majd töltést csinál az önkormányzat,
akkor a töltés úgy is maradna, és nem ilyen hullámos lenne egy idő után, mert valami oknál fogva
vagy a víz mosta el, vagy ráfújtak valakik és elvitte a szél. Nem tudni, de eltűnt a töltés egy része. Ne
legyünk szemérmesek. Ezt ne felejtsük el, hogy ez a töltés egyébként olyan magas volt végig, mint
amit itt látunk. Aztán közben meg lehet, hogy egy méterrel alacsonyabban van bizonyos területen.
Tehát ne legyünk szemérmesek és ne legyünk szégyenlősek sem.
Bicsák Miklós: Én is nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent hölgyeket, urakat és külön tisztelettel
polgármester urat, mert még egy hónapunk van a gondjaink, vagy kérdéseinknek a feltevésére.
Cseresnyés Péter: Nagyon meg akar szabadulni tőlem, látom.
Bicsák Miklós: Nem, inkább abban szeretném kérni polgármester urat, hogy városunkat továbbra is
magasabb fórumon fogja képviselni az ügyeit, gondjait, de Palin városrészről ne tessék
megfeledkezni. A csapadékvíz, a lakosság. Polgármester úr nagy gond. Nem szeretnénk mi is ilyen
izgalmakba, vagy egyéb, hogy ebben kérném, hogy ezt meg kell oldani, mert várja a lakosság.
Dr. Etler Ottó: Amit polgármester úr mondott a közlekedő edényekről, arról elgondolkodtam, hogy
hiába emeljük a töltést, azon csak a beérkező vizet visszük le, tehát a talajvizet azzal nem fogjuk
megoldani. Amit Gábris képviselő úr mondott, hogy Palin környékén esetleg tározót építeni. Most
jártam a zsigárdi réteken, méteres víz áll. Tehát ott már, mint tározó, az már funkcionál így is,
magának megkereste. Amin gondolkodni lehet, hogy gyorsítani a folyást lefelé. Többet tudjon elvinni.
Nemcsak mélyíteni, szélesíteni is. Na most ezek azok, amik azt mondom, hogy ez a vízügyi
szakembernek a dolga. Én egyet sajnálok, hogy engedély kell itt mindenhez. Ugye négy éve, hogy ezt
csináljuk, azt csináljuk. Az esőnek meg nem kell engedély, hogy essen. Szóval ez a nagy probléma,
hogy miért tart nekünk ennyi ideig az eső, vagy ennek az engedélyeztetése. És másik. Egy kicsit
lelkiismereti furdalásom van, és ez lenne a kérdésem, hogy nyugtassanak meg abban, hogy amikor mi
megszüntettük – én is megszavaztam – a Principális menti vízügyi társaságnak a megszűnését, nem
őnekik lett volna funkciója, feladata ezt karbantartani? Tehát nem csináltunk, tehát van most gazdája?
Tehát most a szombathelyi vízügy a gazdája?
Cseresnyés Péter: Így van. Állami….Van még?
Dr. Etler Ottó: Tehát én abban gondolkodom, hogy ennek a mélyítésén kívül, amit remélem most a
tervek után indulni fog, a tározót, azt abban gondolkodom, hogy alatta. Tehát úgy is lehet a szintet
csökkenteni, hogy gyorsítom az átfolyást, és alatta biztosítok tárolót. Tehát itt a Mórichely irányában
gondolnám azt, hogy érdemes lenne kiöntési területet biztosítani.
Cseresnyés Péter: Ha lehet, akkor hadd vegyem én vissza szót. Képviselő úr énszerintem a
hozzáértő szakemberek ezt az egész területet beszintezték, vagy a szintek alapján megnézték, hogy
hogyan lehet megvalósítani ezt a víztározót, és énszerintem éppen azért, mert olyan kicsi az esése
amúgy is a Principálisnak - Jól mondom? Javítson ki, ha rosszul mondom - ,egy nagyon lassú folyású
folyó, vagy patak ez, amelyiknek kicsi az esése, ugye még ez fűszerezi a gondokat. Hogyha abban az
esetben, hogyha áradás van és a Mura vízszintje magas, akkor még lassabbá válik a Principálisnak a
lefolyása. Tavaly például ez volt az óriási gond. Magas volt a vízszint a Murán és ezért majdnem,
hogy visszaduzzasztott egy kicsit a Principálisba. Tehát lassította a lefolyását. De nagyon komplex ez
a kérdés. És most lehetne egy ujjal egymásra mutogatni, amit én nem szeretnék, mert vissza lehet
mutogatni 20 évre, 25 évre, 10 évre, hogy ki mit nem csinált meg. A lényeg az és ezt szeretném,
hogyha elfogadnánk. Az elmúlt négy évben eljutottunk odáig, hogy legalább a meder tisztítása.
Valamit sikerült tenni. Egyébként, hogy Marton úrra reagáljak - bár nem érdemes sokszor -, elmondta
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a vízügy szakembere, hogy miután magas volt a vízállás nem tudtak többet tenni, mert csak alacsony
vízállásnál lehet irtani az erdőt. Hát,ha ekkora a víz, akkor nem lehet a víz alatt vágni fát.
Marton István: Cseresnyés úr, négy év alatt nem volt alacsony vízállás?
Cseresnyés Péter: De hát Marton úrnál ez. Majd, ha bemegy képviselő úr, belenézhet a levelezésbe,
hogy mit leveleztünk és mit tárgyaltunk. Arról beszélt a szakember, hogy mit vitatkoztunk évente
kétszer, háromszor, négyszer erről a dologról. Csak az a probléma, hogy amikor polgármester volt,
akkor sem törődött ezzel a dologgal. Amikor beszélni kell, akkor viszont igen nagy legény.
Marton István: Akkor nem volt ilyen probléma, mert nem volt eső…..2010 szeptember …..
Cseresnyés Péter: Így van, erről van szó nem volt eső, azért így van.
Marton István: Nem volt eső, ilyen egyszerű. 2010 szeptemberében……
Cseresnyés Péter: Tehát képviselő úr, ezt megnézték, és ilyen lassan megy a folyamat. Tehát ez
ellen nem lehet mit csinálni. Állami feladat. Sőt, fűszerezi még azt is - itt a kezembe nyomta jegyző
asszony ezt a levelet -, a helyzetet fűszerezi az is, hogy bizonyos területeknek a hovatartozását,
tulajdonjogát, a kezelését meg kell határozni, hogy ki mehet, vagy ki csinálhat azon a területen
egyáltalán bármiféle munkát, mert nem tiszta az ügy. Sok minden nem tiszta.
Bene Csaba: Én nagyon szomorúan álltam egészen eddig itt, amikor ilyen politikai
megnyilatkozásokat hallok, mert nem ezért jöttünk ide. Én igazából hiszek a vízügyi szakembereknek,
hisz az ő dolguk, az ő szakmájuk az, hogy mit kell csinálni ilyen helyzetben. Bár azért én is laikusként
azért gondolkodnék azon, hogy mi történik itt, hogyha megcsinálják a Principálist. Gondolják, hogy
elmúlik a belvíz? Hát hogyan múlna el. Ugyanez lesz emberek! Ugyanez lesz itt, mert a vízszint
magasabban lesz, a belvíz megjelenik. Nem tudják elvezetni. Tehát ez évek óta ilyen probléma.
Marton István: Nem. Gyorsabban lemegy és később is…..a belvíz és alacsonyabb lesz…..
Bene Csaba: Polgármester úr nem igaz, mert hogyha meg ötször ekkora eső jön, amire senki sem
tudott fölkészülni arra, hogy ilyen időjárási viszonyok lesznek. Arra kellett volna Neked fölkészülni,
amikor szárazság volt, hogy amikor ilyen időjárás lesz, hogy arra meg legyen oldva ez a probléma.
Marton István: ……Nektek nem volt időtök mi?
Bene Csaba: Pista, az a politikai megnyilvánulás. Ilyen hülyeséget én is tudok mondani, mint amit Te
mondtál korábban.
Marton István: Hát, én hülyeséget nem mondtam…..
Bene Csaba: Ezért mondom, hogy nincs igazad egyszerűen ebben. Én kíváncsi leszek, hogy mikor
lesz ebben, vagy azt kell mondani, hogyha megcsinálják a Principálist, azzal együtt ezt a területet,
kérem szépen, föl kell tölteni egy méterrel magasabban, mert különben elbírja a terület, ugye?
Cseresnyés Péter: Dehogynem lesz talajvíz. Sajnos minidig lesz talajvíz, ha eső van.
Bene Csaba: Hát, akkor egy kicsit a kisebb vízállásnál kevésbé jön föl. Fölázik, természetesen
fölázik. De azért mondom, mindig lesz talajvíz. Tehát ezt a problémát megoldani szerintem nem
nagyon lehet. Azt meg elvitatni, hogy mit tettek a vízügyesek eddig, azt nem lehet. Azt lehet, hogy egy
kicsit gyorsabban lehetett volna dolgozni ezen a kérdésen. De még egyszer mondom, arra senki nem
tud fölkészülni, hogy Európában, meg a világon, hogy milyen időjárási jelenségek vannak. Erre senki
nem tud fölkészülni. És nekünk arra kell fölkészülni, hogy a váratlan helyzeteket tudjuk kezelni majd.
Hát, ez történik most is énszerintem ebben a témában.
Gábris Jácint: Én igazából csak annyit szeretnék még hozzátenni ehhez a történethez, hogy így,
ahogy elhangzott, így korrekt, hogy azért van összefüggés bizonyos területeken, tehát nem
mindenhol, de bizonyos területeken a talajvíz állása és a Princi vízszintje között. És azért nagyban
elősegíthető a folyammal, illetve annak a szintnek a csökkenésével az, hogy például mondjuk a
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felsőbb területeken, ahova egészen elér, azért – ez konkrét adat, például akár a Homokkomáromi
utcánál, vagy még mondhatnám följebb is a Cigány utcát –, ahol azért ez a pincében ez akkor
megszűnne. De nem is erre akartam igazából apellálni, hanem lenne egy olyan kérdésem, hogy van-e
arra lehetőség, hogy azoknak az embereknek, akiknek káruk keletkezett, azoknak valamilyen
jogsegélyt biztosítsunk? Hiszen én tudom, hogy ez egyéni dolog, hogy ki milyen biztosítást köt.
Tudom, hogy a biztosításnak vagy eleme vagy nem eleme ez a történet, de figyelembe véve azt, hogy
ennek valahol azért - most ezt ki kell mondani – ez a városnak az évek óta tartó mulasztása is benne
van abban a történetben, hogy itt valakinek kára származik. Ez a minimum, meg szerintem
emberséges dolog, ha valamilyen jogsegély lehetőséget megszervezünk az embereknek. Nem tudom,
hogy létezik-e ez már így összefogottan? Ha nem, akkor én ezt javasolnám. És hát én meg személy
szerint bízok a mielőbbi hathatós intézkedésben, mert ez tényleg nem, a továbbiakra nézve egyáltalán
nem tűr halasztást.
Cseresnyés Péter: Na ezek a politikai lózungok, amitől én szeretnék tartózkodni. A városnak
semmiféle felelőssége nincs Jácint, hogy legyünk tisztában a dolgokkal. Nem mehetünk bele egy
fejszével a mederbe, mert nincs közünk hozzá. Hadd fejezzem be! 2010-ben – csak az a baj, hogy
nem emlékszel rá –, 2010 szeptemberében ugyanez a helyzet volt. És utána, miután lement a víz,
megbeszéltem a saját tűzoltóinkkal, akik önként vállalták volna a munkát munkaidőn kívül. Csak egyet
kértek, vegyünk láncfűrészt, adjunk hozzá benzinpénzt, meg munkaruhát, hogy bele tudjanak menni a
téli időszakban, amikor alacsony a vízállás. Nem tudtak belemenni, nem kaptak engedélyt rá. Tehát
nehogy már itt a várost felelőssé tedd itt ellenzéki…..
Gábris Jácint: Nem a négy évről beszélek. Húsz évről.
Cseresnyés Péter: Én négy évről beszélek, mert nekem mondod a szöveget Jácint. Tehát azért
mondom, tartózkodjunk minden politikai lózungtól, mert olyan illúziókba ringatunk embereket, amiből
nem lehet kikecmeregni. Hát, ha nem mehetünk bele, nem tudunk javítani a helyzeten - értésétek már
meg! Minden elkövettünk Jácint. Minden elkövettünk, amit meg lehet csinálni. Ennek az eredménye
az, hogy valószínű, 2015-ben elvégezhető lesz az első üteme ennek a munkának. Nem véletlenül
kértem. Most, ha lehet, miután itt más embereknek a bújáról, bajáról és keservéről van szó, ne
próbáljunk érzelmeket felkorbácsolni olyanban, ami ha véletlenül Te lennél itt, sem tudnák megoldani.
Mert bele kell ám nézni az emberek szemébe akkor is, amikor a felelősséget Te viseled, nemcsak
akkor, amikor a felelősség más vállán van. Nem tudom, ki akar még.
Karádi Ferenc: Én, ha megengedik, maradok a szakmánál és a tájékoztatásnál. 2011 óta ismerem a
vízügy elképzeléseit, és pontosan tudom, hogy milyen eljárási rendben kell nekik bármilyen tervet
megvalósítani. Lassan a végére érnek. Én pontosan tudom azokat az elképzeléseket is, hogy a
tározókat, a záportározókat hol kívánják megvalósítani. De mindenkit arra kérek, ne ötletlejen. Nekik
minden adatuk rendelkezésre áll a katasztrófavédőkkel együtt a védekezés kapcsán is és a szintezés
kapcsán is, az érintett ingatlanok kapcsán, minden adatuk. A tegnapelőtti védelmi bizottsági ülésen ott
volt előttünk a térkép 260-es, 61-es, 62-es, 63-as vízszintnél mit fog érinteni. Tételesen elmondták.
Bemennek minden házhoz, és megkérdezik az ott lakót, igényli, hogy a saját gazdasági épületét
körbekerítsék? Ha igen, akkor ilyen egyenruhában lévő emberek, a katasztrófavédők - nem
közmunkások és nem önkéntesek – bemennek az inatlanokba és megteszik azt, hogy föltelepítenek
…… és védekeznek. Tehát minden adat rendelkezésre áll. Arra kérek mindenkit, hogy ne ötletlejen.
Még egyszer mondom.
Dr. Károlyi Attila: De alpolgármester úr, ott vízügyi mérnökök vannak. Kénytelen ötletelni, ha Ön nem
teszi közhírré…..Önnek nyugodt ….nyugodtan kell beszélni, és közhírré kell tenni.
Karádi Ferenc: Még egyszer hadd mondjam el…..
Dr. Károlyi Attila: Hát, mi szopjuk ki a kisujjunkból!
Karádi Ferenc: 2010-ben voltak olyan ötletek itt a helyben, hogy ezt az alsógátat vágja át bárki. Mit
mondott a VÍZIG? Először meg kell kérdezni a vautat. Megérkezett Pécsről a levél, hogy a nemzetközi
vasút érintése irdatlan milliárdos károkat okozna bármilyen gátátvágáskor. Tehát ezért ezt egy
elrettentő példaként mondom mindenki számára. Ne ötletlejünk. Bízzuk a szakmai feladatokat rájuk.
Ez meg is fog valósulni úgy, hogy mindenki javát fogja szolgálni.
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Cseresnyés Péter: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Akkor a vitát lezárom. Én is azt kérném
mindenkitől, hogy legyen higgadt, és lehetőleg tényleg ne korbácsoljunk ötletekkel érzelmeket, mert
van, amit nem lehet megvalósítani. Ez nagyon jó példa volt, mert nemcsak azt érintette. A város egy
jelentős részét ellátó gázfogadó állomást érintette, villamos-energiát érintett volna. Nem beszélve
arról, ha jól emlékszem – bár egy évvel ezelőtt történt – a felmerések szerint miután beszintezték ezt a
területet, ahol ötletszintjén be kellett volna engednünk a vizet, hogyha a gátat átvágjuk, fél nap alatt
tellett volna meg. Semmit nem oldott volna meg. Tehát azért is köszönöm. Tehát nem véletlenül ezzel
kezdtem, az ellenzéki képviselők kezdeményezésének a megköszönésével, hogy legalább Önöknek
tudjunk tájékoztatást adni, mert az itt élők egyébként – szeretnék megint itt visszatérni Károlyi
képviselőtársamnak az előbbi közbevetésére –, természetesen az itt levő munkatársak végigjártak,
mindenkit tájékoztattak a helyzetről, tehát az itt élő emberek majdnem minden információ birtokában
vannak, legalábbis azon a szinten, hogyha segítségre van szükség, akkor megkapják ezt a
segítséget. Mindent elkövetünk ennek érdekében. Még egyszer szeretném zárszóként elmondani azt
megnyugtatásképpen, abba a stádiumba jutottunk most három-négy éves munka végén, hogy ez a
probléma nagyban mérsékelhető lesz egy ilyen jellegű csapadék, tehát eljutottunk három év után oda,
hogy megvalósulhat a beruházás legalább ezen a szakaszon, hogy Kiskanizsát kevésbé érintse egy
ilyen csapadékos időjárás esetén is a belvíz. Ráadásul valószínűleg nem is kell védekezni árvíz ellen,
mert itt medermélyítést is jelent ez a beruházás. Addig türelmet kérek. Egy dolog van, pénzt kell hozzá
rendelni. És azt mondtam már az elején, hogy ehhez viszont szeretnék majd egy mondatot tenni.
Tegnap tárgyaltam belügyminiszter úrral, elmondtam a problémát. Természetesen ígéretet nem
kaptam, mert költségvetés nélkül ő ígéretet nem tud, de ide fog figyelni erre a területre. Énnekem
meggyőződésem, hogy a jövő évben a probléma megoldása vagy elkezdődik, vagy meg is történik.
Milyen hosszú egy ilyen munka megcsinálása? Egy tavaszi, őszi szezonban meg lehet csinálni. Tehát
azt mondom, hogy az elvi lehetősége megvan annak, hogy egy éven belül befejeződjék. Én - és akkor
nem tudom, ki vetette közbe, talán Sajni képviselő úr – természetesen úgy, ahogy eddig is, mindent
meg fogok tenni ennek érdekében.
Dr. Károlyi Attila: Számon kérjük képviselő úr.
Cseresnyés Péter: Megteheti, mert hát Ön nemcsak szájal, hanem dolgozik is. Köszönöm szépen.

Cseresnyés Péter polgármester más tárgy vagy hozzászólás nem lévén az ülést 11.35 órakor
bezárta. (Az ülésről készült hangfelvétel alapján ezen jegyzőkönyv a hozzászólásokat szó
szerint tartalmazza.)

Cseresnyés Péter
polgármester

Dr. Gyergyák Krisztina
jegyző
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