Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 5-én
18.00 órakor megtartott közmeghallgatáson.
Az ülés helye: Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Intézmény aulája (2314 Halásztelek, Somogyi B. u. 50.)
Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Stefanik Zsolt alpolgármester, Bagaméry
Ábelné Hatvany Viktória, Erdődi Sándorné, Györök Zsolt Zoltánné, Hanfeldt István, Soltész Zoltánné, Szabó Tibor, Végváriné Nyíri Lídia képviselők
Megjelent meghívottak: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző, Báder Beatrix, Király Ágnes,
Kirnyán Józsefné, Lengyel Izabella, Somogyvári Iván, Török Mátyás bizottsági tagok
Szentgyörgyi József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, valamint a tisztelt
lakosokat, akik megjelentek a közmeghallgatáson. Ismerteti, hogy a menetrend szerint elsőként beszámol az elmúlt év eseményeiről. A bevezető után javasolja, hogy a jelenlévők tegyék fel kérdéseiket, amelyekre rögtön válaszol is. Leszögezi, az elmúlt egy év nem volt
olyan aktív időszak, mint az előző évek, nem érkeznek még az uniós pénzek, az előző időszakban csak a pénzügyi zárások voltak hátra az uniós pályázatok esetében. Gazdálkodni
csak a saját bevételekből, saját közös vagyonból tudtak. Hangsúlyozza, ennek ellenére nagy
fejlesztési időszak zárult le, elkészült az iskola, az óvodák, a bölcsőde. Prezentációjában az
alábbiakról szólt:
- Ingatlan vásárlás: Bethlen Gábor u. 57., mely az iskola műszaki-technikai működéséhez szolgál;
- Gáton túli területen minél nagyobb zöldterületek létrehozása;
- Szükség van zöldhulladék lerakóra, mivel lassan 4 ezer kertes ház van a városban,
ezért megoldást keresnek zöld komposztáló telep létrehozására;
- Választási ígéret volt a szelektív hulladékgyűjtők beszerzése, melyet 2016-ban szeretnének elindítani, egyet műanyag-fém és egyet papír gyűjtésére minden háztartás
számára. Három szelektív hulladékgyűjtő van a városban – piacnál, lakótelepnél és
a sportcentrumnál – melyekhez sokan kihordják a kommunális hulladékot;
- Az északi területen nincs park, mely szintén megoldásra vár, hisz a városban csak
három játszótér van, mely a lakosságszámhoz kevés. A terület – Akácos utca –
gyorsan beépül, jelenleg is 12 építkezés folyik párhozamosan. A parcellázásánál
nem lett közösségi területnek leadva, ezért nincs park. Egy nagyobb terület van,
ahol epret termesztenek, mely területet próbált megszerezni, 120 mFt-os ajánlatot
tett rá, de a tulajdonos azt mondta, ha felparcellázná a területet, akkor 50 db. építési
telek lenne, ami 500 mFt;
- Négy műfüves pálya épült 54 mFt értékben, melynek 70 %-át az állam finanszírozta, 30 %-ot kellett a városnak fizetnie. Az egyik pálya az iskolában épült fel. Az iskolában problémát jelent a testnevelés órák megtartása, melyhez egyszerre öt tornateremre lenne szükség. Jelenleg a két tornateremben, az aulában, a régi könyvtárban,
valamint amíg jó idő van, addig az udvaron oldják meg a testnevelés megtartását.
Sportcsarnok építését tervezték, de 400 mFt kellene hozzá. Egy-egy műfüves pálya
épült a két óvodában, egy az iskolában és egy szabadtéri pálya. A szabadtéri pálya
konfliktusforrást hozott létre, de igyekeznek konszolidálni az állapotot.
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Befejeződött a temető kerítésének megépítése a Nefelejcs utcán, illetve új kovácsoltvas kaput kapott a temető. A kerítés építése a Bethlen Gábor utcán fog folytatódni, lassan rendeződik a temető külső megjelenése. Hangsúlyozza a temető tiszta,
karbantartott.
Katona József téren található a szabadtéri műfüves pálya, továbbá tervezik a játszótéri eszközök fejlesztését is.
A nyugdíjas egyesületeket kérte, fogadjanak örökbe egy-egy parkot, mivel nincs
elég fizikai munkaerő a parkok karbantartására;
Márai Közösségi Ház épülete hosszútávon bontásra van ítélve, azonban a tetőfelújítással 8-10 évvel megnövelték az élettartamát. Mindenképpen gondolkodni kell egy
új művelődési házban. A 15-25 év közötti rétegnek nincs helye, ezért keresik a
megoldást közösségi tér kialakítására ezen korosztály részére.
Napirenden van, hogy a házasságkötést elviszik kormányhivatali szintre, azonban
helyiséget biztosítani kell, ezért legalább a kövezetet le kellene cserélni.
Az iskolában a földszinten tavalyelőtt felújításra került a férfimosdó, tavaly elkészült a női mosdó, az idén az emeleti férfi és jövőre az emeleti női mosdó, melyeknek az anyag ára 1 mFt, mivel saját dolgozókkal csináltatták meg a munkálatokat.
Évente 120-130 gyermek születik, ezért az iskolában egyre több tanteremre van
szükség.
Tisztasági festések történtek az iskolában és az óvoda telephelyein 1,5 mFt költséggel.
A Polgármesteri Hivatal és a Sportcentrum ablakai kicserélésre kerültek 3,1 mFt +
Áfa költségen.
Július 1-jével beindult a IV. háziorvosi körzet, dr. Gál Péter Zoltán rendelésével.
Új ételszállító autót vásárolt az önkormányzat 6 mFt + ÁFA-ért.
Útfelújítások, útburkolat javítások:
- Szent-Györgyi A. utca – Bolyai J. utca – Eötvös J. utca – Szilárd L. u. 17 mFt +
Áfa
- Hermina utca – Dózsa Gy. utca 2,7 mFt + Áfa
- Megyedűlő utca – Ilona utca kereszteződése 1,5 mFt + Áfa
- Járdaépítés: Kossuth L. utca – Dózsa Gy. utca közötti szakasz 5 mFt + Áfa
Következő útépítések – Hold köz, Ilona utca, Semmelweis utca, Puskás Tivadar utca
Halaszthatatlan a Diófasor u. felújítása.
Aktívan működnek a civil szervezetek, kimagasló sikereket ért el a Boksz Klub, valamint a DancEarth.
Idén is alkotott a Művésztelep, művészeti területen minden korosztályt megszólított,
itt megemlíti a „buszmegálló-projekt”-et, a művészeti gyermekprogramokat, színes,
művészeti publik-art projekteket, nyugdíjas festőklubot.
Kultúr-pont létrehozása, mely a város több pontján – folyamatos információ áramlás
a lakosság és az Önkormányzat között.
A város nyugdíjasai az egyesületeken keresztül (Halásztelki Mozgáskorlátozottak
Egyesülete, Nyugdíjas Baráti Kör Egyesület, Halásztelki Nyugdíjas Egyesület) aktívan részt vesznek a közösségi életben. Itt említi meg a Vöröskereszt halásztelki
szervezetét, melynek aktivistái, tagjai sokat segítenek.
Cseh László halásztelki lakos, itt marad a városban, ezért beszélgettek a „hogyan
tovább”-ról. A Riói Olimpia után gondolkodik a helyi úszásoktatás megszervezésében. Kooperálni szeretnének egy tanuszoda megvalósításában, ahol egy 14 x 4 méteres medencében oktathatná a város apraját-nagyját. Itt méltatja Répási Petrát, aki
atlétikában szintén olimpiai szereplő lesz. Megemlíti továbbá, Görögh Zoltánt, aki
már ugyan nyugdíjas, de 2014-ben megyei szinten az év testnevelője volt.
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Sikeresek voltak a közösségi rendezvények – Városi Karácsony, Nőnap, Föld Napja, Sportnap és Futóverseny, Majális, Anyák Napja, Szent László Nap, Nemzeti
Összetartozás Napja, Halásztelki Nemzetközi Zenetábor, Augusztus 20.virágültetés, Szüret, Idősek Világnapja, Mesenapok.
- Hagyományos Bolgár Nemzeti Ünnep szeptember 19.
- Befejeződött a református templom felújítása, október 25-én tartották a templomszentelési hálaadó ünnepi istentiszteletet.
- Végezetül az önkormányzat előtt álló feladatokról szólt, mint:
- háziorvosi körzetváltás,
- háztól történő szelektív hulladékgyűjtés,
- zöldhulladék-lerakó létesítése,
- futópálya építése,
- sportpálya fejlesztése,
- posta költözése
- ifjúsági közösségi tér létrehozása,
- beépült területek aszfaltozása, útfelújítások, hivatal épületének külső rekonstrukciója,
- gyalogos járdaépítés az óvoda és a Kisgyár utca közötti szakaszon,
- gáton túli területek további felvásárlása, zöld terület növelése,
- iskolabővítés,
- Petőfi tér térkövezése,
- nappali foglalkoztató létesítése.
Köszöni a figyelmet, a jelenlévőknek ad hozzászólásra, kérdésre lehetőséget.
Jelzi, hogy írásban két kérdés, illetve panasz érkezett, mindkettő a Barátság utcából a műfüves pálya miatt. A pálya használóival párbeszédet fog kezdeményezni, kis türelmet kér az
ott lakóktól. Tervezik két térfigyelő kamera felszerelését is, továbbá két körzeti megbízott
is dolgozik a munkaidején felül a városban, őket is megkéri ennek a területnek, a parkok
fokozottabb ellenőrzésére. Itt szól arról, hogy a megnövekedett feladatok miatt két közterület felügyelőre lenne szükség.
Sücz Zoltánné: A 4-es metró átadása után indították be a 689-es buszt, mely a Kelenföldi
pályaudvarig közlekedik, és a gerincúton közlekedik. Sok halásztelki életét megkönnyítené,
ha bejönne a városba, mert elvinné őket a metróig. Nem tudja, ez a halásztelki kis szakasz
mennyi hozzájárulást igényelne, de szeretné, ha megoldódna.
Szentgyörgyi József válasza, a Volán szolgáltatása nem igényel hozzájárulást, a BKV járatának kibővítése igényelne többletköltséget. Kérte a Volánt kérte, hogy tegyék vissza a járatot a régi 38-as busz vonalára, de akkor azt mondták, hogy az idő miatt nem akarják, mert a
gerincúton 5 perc alatt fent van a busz, ennek a területnek a bejárása pedig 25 perc lenne.
Megoldást akkor tudnának találni, ha a Szilárd Leó utca és a Megyedűlő utca el lenne látva
szilárd burkolattal és azon keresztül belső kört tehetne a busz.
Sücz Zoltánné: Másik panasza a „lábszomszédja”, a Dózsa Gy. u. 54. szám alatt ingatlanra
vonatkozik, elhunytak a tulajdonosok és nagyon gondozatlan az ingatlan.
Szentgyörgyi József válasza, tudnak a problémáról, több örökös van, de senki nem foglalkozik az ingatlannal. Véleménye szerint az építményadó rendezni fogja ezt a problémát,
mind az öt tulajdonosnak kimegy a bevallási kötelezettség, azt gondolja, ez motiváló erő
lesz az ingatlan sorsának rendezéséhez.
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Györei Gáborné: Menye be akart jelentkezni hozzájuk, de sem a ház, sem a helyrajzi szám
nem létezik.
Szentgyörgyi József válasza, a probléma az, hogy az állam kitalált egy új lakcím nyilvántartási rendszert, azaz a lakcímnyilvántartást összekötötte a földhivatali nyilvántartással, így
üres telekre nem lehet bejelentkezni. Azonban ha valaki 10-20-30-50 évvel ezelőtt épített
egy házat és nem küldte el a használatbavételi engedélyt a földhivatalnak, akkor a földhivatal nem tüntette fel a házát. Most mindenkit gps-koordináta alapján azonosítanak, viszont a
gps-koordinátát csak épülethez tudják rendelni, tehát ha a földhivatal nem lát épületet a telken, akkor nem rendel hozzá gps-koordinátát, tehát nem lehet bejelentkezni. Ezért előbb be
kell jönni a hivatalba és rendezni a dolgokat.
Jezsók László: Kérése, hogy a Dunasor u. 7-9. között lévő villanyoszlopra szereljenek fel
közvilágítást, mivel ott már többször történt autófeltörés, lakásfeltörési kísérlet.
Szentgyörgyi József válasza, az igényt feljegyezték, igyekeznek az idén teljesíteni a kérést.
Beck Nándor (Ady E. u. 42.): az önkormányzat előtt álló feladatokat szeretné kiegészíteni
a helyi adókkal, mivel nem érti miért nem került szóba. Nem vették figyelembe a családok
helyzetét, a nyugdíjasokat és 5 évre visszamenőleg kivetették az adót. Kérdezi, milyen elképzelésük van a jövőt illetően az adó módosításáról? Nem érti a Képviselő-testület hogyan
szavazhatta meg ezeket a brutális mértékű adókat.
Szentgyörgyi József válasza, a mostani Képviselő-testület két dolgon változtatott. Az
egyik, felemelte a telekadót 30,- Ft-ról 100,- Ft-ra, melynek oka az, hogy az északi területen
az infrastruktúra kiépítése a város kötelezettsége, miközben az infrastruktúra az ottani ingatlanok értékét növeli. 2005-ben 800 telket vont a Képviselő-testület belterületbe, melyre
kb. 2400-2500 új lakos érkezik, akiknek semmilyen infrastrukturális fejlesztéséről nem
gondoskodott. Ezért döntöttek 2006-ban a telekadó 50,- Ft-ban történő megállapításáról.
Popov Szimeonov Trifonné közbe kiabál, majd párbeszédet folytat a saját ügyében (telkek, építményadó, Kossuth L. u. 1. épület) a polgármesterrel.
Szentgyörgyi József válaszolna, de Popov Szimeonov Trifonné folyamatosan közbeszól.
Baloghné dr. Nagy Edit közli, Szigetszentmiklósra áttették az ügyet, de tudomása szerint
onnan elutasító végzés érkezett, és most ismét indult egy új ügy, de leszögezi, ez magánügy.
Beck Nándor kiegészíti előző hozzászólását azzal, hogy miért volt szükség 5 év után határozatot kiküldeni, miért nem lehetett az első évben és milyen eljárás az, hogy az elmúlt 5
évre egyösszegben kivetik az adót, ezt elképesztőnek tartja. Felháborítónak tartja a telekadó
100,- Ft/m2 mértékét is.
Baloghné dr. Nagy Edit válasza, az úr kérelme is felküldésre került a Kormányhivatalba.
Beck Nándor közbevág, megkapta a határozatot, de kérdezi, emberség nincs a világon?
Baloghné dr. Nagy Edit kéri, engedje elmondani a válaszát. A Kormányhivatal a Polgármesteri Hivatal határozatát felülvizsgálta, megállapította, hogy jogszerűen járt el a hivatal,
és a határozatot helybenhagyta.
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Beck Nándor ismét közbevágva kérdezi, ismeri-e azt a szót Jegyző asszony, hogy „emberség”?
(A jelenlévők közül többen közbekiabálnak. Jkv.)
Szentgyörgyi József reagálva az elhangzottakra elmondja, egyrészt az emberi oldalát abszolút érti …
(Ismét többen közbekiabálnak. Jkv.)
Szabó Tibor szól arról, hogy a 2002. évi rendelet f.) pontjában szerepel, hogy a lakóingatlanok adómentesek, a 2006. november 29-ei képviselő-testületi ülésen módosította ezt az
akkori testület. A 2002. évi rendelet soha nem volt fent a honlapon – mely dokumentálva is
van, soha nem jelent meg a Halásztelki Hírmondóban. A honlapra csak a 2007. január 1jétől hatályba lépő rendeletmódosítás került fel a honlapra, mely értelmezhetetlen az alaprendelet nélkül. A Halásztelki Hírmondó 2007. januári számában pedig megjelent az a szöveg, hogy a halásztelki állandó lakosok mentesek az ingatlanadó alól. Majd a márciusi
számban megjelent Erdődi Sándorné, mint a pénzügyi bizottság elnökének írása, amely
szintén ugyanezt megerősítette. 2012-ben egy új rendeletet alkotott a testület, ami módosításként van feltüntetve, de gyakorlatilag az addigi összes rendeletet hatályon kívül helyezte.
Erről a hírmondóban megjelent annyi, hogy gyakorlatilag minden összeg változatlan maradt. A halásztelkiek nem tudtak arról, hogy ingatlanadó bevallást kell tenniük. Az idén júniusi testületi ülésen Polgármester úr fejből 78 darab létező adóbevallást mondott, tehát
4000 ingatlanról nem volt bevallás, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy Halásztelek lakói
nem tudtak arról, hogy bevallást kell benyújtaniuk. Az idén az emberek elmentek és megtették kötelességüket, de a legtöbb embernek nem az a problémája, hogy adót kell fizetnie.
Hangsúlyozza, ha 4000 embernek nem volt adóbevallása, 78-nak volt, akkor vagy kimondják, hogy Halásztelek lakosai adócsalók, vagy azt mondják, hogy valamilyen hiba történt a
rendszerben és nem lett az emberekkel közölve, hogy adót kell fizetniük.
Beck Nándor ismét közbeszól, ez csak az egyik része a dolognak, a másik része, ami nem
lett kibeszélve, az a mértéke. Kéri, mondja el Polgármester úr az elképzeléseiket, mikor lesz
ennek vége, szándékoznak-e ezen változtatni?
Szentgyörgyi József válasza, nem. Elmondja, azok tettek bevallást, akiknek több ingatlana
volt és az adót be is fizették 2002-től. Most a kérdés az, hogy aki nem adott be adóbevallást, az megúszta-e az adófizetést, vagy az a kérdés mikor szerezte az ingatlant, mikor keletkezett az adófizetési kötelezettsége. Fontos azt megérteni, hogy Halásztelken egy olyan
adórendszer van, hogy az üres telek telekadót fizet, ha építenek rá, akkor ingatlanadót fizet,
ha bejelentkezik a saját ingatlanjába, akkor egy ingatlan után megilleti a mentesség. Ennek
az volt a logikája, hogy korábban az állam megosztozott az önkormányzatokkal a személyi
jövedelemadón, tehát egy lakos után akkor kap pénzt az önkormányzat, ha állandóra be van
jelentkezve, és azt az összeget tudják fordítani arra, hogy nem szedik be az ő ingatlanadóját,
ezért kapja meg a mentességet. Ez a rendszer azonban 2013-tól „meghalt”, a Kormány elvette a személyi jövedelemadót a településektől. Ma, ha beköltözik valaki Halásztelken az
ingatlanjába és nincs autója, akkor semmilyen adót nem fizet, a városnak semmilyen bevétele nincs utána. Nevezetesen minden egyes ingatlan beépítés, ami jó az ingatlantulajdonosnak, az veszteség a városnak, mert nem tudják miből finanszírozni az utat, a közvilágítás
kiépítését, a bölcsődei, óvodai és iskolai nevelését. Két választási lehetőség volt. Az egyik,
hogy megemelik az itt lakók adóját és abból fizetik az északi területen az ingatlan növeke-
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désből keletkező költségeket. A másik, hogy azt mondják, azok fizessék, akik haszonélvezői az ingatlan értéknövekedésnek, és ezért van telekadó.
Beck Nándor a saját esetéről szól, a felesége örökölte a területet a szüleitől, az önkormányzat kapott tőlük ingyen és bérmentve 16 db. telket. Kérdezi, az önkormányzat kitől
kapott 16 db. belterületi ingatlant?
Szentgyörgyi József válasza, Beck Nándor telkeit már mind körbeépítették. Az a városnak
területfejlesztési problémát okoz, ha egy üres terület mellett laknak, ott nem takarít havat,
nem épít járdát, nem közlekedik, de nem kötelezheti arra, hogy adja el áron alul a telkét és
kezdjen vele valamit.
Beck Nándor még egyszer hangsúlyozza, nem az adófizetés ellen van, azt el tudja fogadni,
de legalább lenne valamiféle méltányosság, hogy ne 100,- Ft-ot kelljen fizetni négyzetméterenként. Ennyit nem érdemelnek meg?
Szentgyörgyi József válasza, egy rendelet alapján nem tud kivételeket tenni. Elmondja továbbá, a cél azt volt, hogy ha 11 ezer ember lakik a településen, akkor miért 9600 van bejelentkezve, innen indultak. Nem értették miért nem jelentkezik be 1400 ember az ingatlanjába. Mint kiderült, nagyon sokan nem jelentkeztek ki Budapestről, mert ott bizonyos kedvezmények megmaradtak, mint például a háziorvos, ingyenes parkolás, stb. Mind eközben
a település semmilyen forrást nem kapott azért, mert itt laknak, noha mindenkinek költséget
keletkezik, a város üzemeltetése közös költség, amelyben mindenkinek részt kell vennie.
Faroziné (???) megemlíti a környék településeit, ahol egységes kommunális adó van. Véleménye szerint az mindenki számára elfogadható lenne.
Szentgyörgyi József válaszában kitér arra, ha valaki nem volt bejelentkezve, akkor az elmúlt 15 évben a város sokkal több adót, átengedett bevételt vesztett rajta, mint amennyi
adót beszed most az elmúlt 5 évre. A cél az, hogy rendezett viszonyok legyenek, ha valakinek van ingatlanja, akkor abba jelentkezzen be. Hangsúlyozza, lehet kommunális adót bevezetni az olyan településen, ahol már nincs infrastruktúrafejlesztés, minden utca burkolt,
kész a bölcsőde, óvoda, iskola, a város nem nő tovább és az ott lakóknak a város biztosítja a
kellő kapacitást. De a település növekedését nem fizetteti ki egy kommunális adóval, azokkal, akik maguk fizették a járdájukat, útjukat, a saját közműveik bevezetését. Ne ők fizessék
meg az északi terület értéknövekedését. Meg kell azt érteni, hogy nem jártak volna jobban,
ha nem ezt az utat választják, mert ha az önkormányzat nem építik ki ott a közvilágítást,
nem fordítanak 50 milliókat utcaépítésre, akkor nem lehetne egy darab telket sem eladni.
Azért mentek vissza az árak 7-9 mFt közé, mert aki odaköltözik, az látja, hogy az önkormányzat már húzza az utat, felteszi a közvilágítást, elmegy megnézni, hogy a gyermeke hova fog óvodába, iskolába járni. Az elmúlt időszak legnagyobb haszonélvezői a területen
több telektulajdonnal rendelkezők voltak.
(Néhány percig nagyobb hangzavar keletkezett, a jelenlévők egymás szavába vágtak. Jkf.)
Jezsó Istvánné elmondja, utána nézett és az adót bevallás alapján lehet kivetni. Az idén
kaptak csak papírt, így be is vallották, de a visszamenőlegességgel nem ért egyet. Ismerteti
sajátos esetét.
Szentgyörgyi József válasza, amikor megkapja a határozatot, akkor arra tud beadni méltányossági kérelmet. Az önkormányzatnak nincs lehetősége egyedi kérelemre mentesség adá6

sára, azt törvény szabályozza, a törvény pedig a jegyzőt, mint a helyi adóhatóság vezetőjét
hatalmazza fel arra, hogy ebben az esetben eljárjon. A kérelmet be kell adni és megvizsgálják, hogy mire jogosult, vagy mire nem jogosult.
(Ismét hangzavar keletkezett a jelenlévő között. Jkv.)
Igaz Tibor kérdései, észrevételei:
- Javasolja a kommunális adót.
- Mikor lesz megoldva a Megyedűlő házszámozása?
- Közvilágítás rendezése sok utcában.
- Útburkolat javítás nagy pocsék, „sufnituningolt”, már megy szét a Katalin utca és Ilona
utca sarkán, Katalin utca és Gábor Dénes utca sarkán egy nagy gödör van, stb.
- Véleménye szerint kicsi a bölcsőde, több a jelentkező, mint amekkora a kapacitás.
- Emlékezteti Polgármester urat a BKK-val történt tárgyalásra.
- Posta helyzetéről most beszélt az illetékes beruházási vezérigazgatóval.
- Tájékoztatja a lakosságot, hogy Szigetszentmiklóson új kormányablak épület lesz, ahol
egy helyen lesz a bíróság, rendőrség, járási ügyészség és a járási kormányhivatal.
Szentgyörgyi József válaszai:
- A házszámozást már megoldották, de nem mindenki vezette át az ingatlanon. Az Akácos
utcától kifelé Külső Megyedűlő utcára változott, ott újraindul a számozás, ezt a számozást át kell vezetni, de ellenőriztetni fogja.
- A friss utak akkor nem mennének tönkre, ha minden ház előtt meglennének a csapadékvíz-elvezetők, az árkok.
- Nem hallott róla, hogy kicsi lenne a bölcsőde. Kéri küldje be hozzá, akinek felvételei
gondja van.
- BKK-val kapcsolatban elmondja, ahova kimegy a kékbusz, ott 5-10 mFt-ot fizet érte a
település. Az egyeztető tárgyalások most arról szólnak, hogy mindenki a volánt akarja a
kékbusz helyett.
- Megköszöni, ha elintézi a Posta átköltöztetését.
Végh Imre (Puskás Tivadar utca) a Puskás Tivadar utca és Hermina utca felújításával kapcsolatban megjegyzi, azt a 3 cm-es réteget kellett volna feltenni, ami kopóréteg, de az elmaradt, ezért meg lehet nézni, most hogy néz ki az út, ugyanúgy ismét fel lehetne újítani. Kérdezi, a Megyedűlő utca hány százaléka volt beépítve, amikor megcsinálták az utat? Ő kiszámolta 75 %. A Mária utcának egy 50 méteres szakasza a Hermina utca – Katalin utca
között, ami kimaradt, nem érti, hogy miért.
Szentgyörgyi József válasza:
- Jövőre meg lesz csinálva az Ilona utca vége a Puskás Tivadar utcáig. Azt, hogy a Puskás Tivadar utcát meg tudják-e csinálni még nem tudja megígérni.
- A Megyedűlő utca beépítettsége 60 %-os volt, de a balesetveszély miatt lett kiépítve az
út.
- A Mária utcában az a szakasz azért nem lett megcsinálva, mert a Mária utca végén
semmilyen burkolat nem volt a Hermina utcától a legvégéig, az egyben csináltatták.
Ezen volt egy martaszfaltos terület, ami nem volt olyan rossz állapotban, és azt gondolták, ha rátesznek másfél centimétert, akkor jó lesz, de amikor hozzányúltak akkor jöttek
rá, hogy nincs útalap. Ezért ott majd fel kell szedni az egészet és le kell tenni egy újat,
ezért maradt ki az a szakasz.
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Szlovák Terézia kérdezi, a Nefelejcs utcában június óta a csatornafedél mellett be van szakadva az út, mikor várható, hogy kijavítják?
Szentgyörgyi József válasza, volt kint a helyszínen, de nem látta. A Vízművek átvette a
csatornával kapcsolatos hibák teljes javítását, ezért az önkormányzat bejelenti, a Vízművek
kijön és vagy körbekeríti, vagy lekarózza a javításig.
Szlovák Terézia közbeszól, ez megtörtént, és elvitték a villogót, így este van, hogy nekimennek a kikarózásnak.
Szentgyörgyi József válasza, jelzik írásban a Vízművek felé.
Szlovák Terézia csatlakozva Szabó Tibor által elmondottakhoz, elmondja, valóban nem
volt a lakosság tájékoztatása megfelelő. Ismerteti a saját példáját.
Nagy Edit (Géza u. 1/b.) mint azt már tavaly is elmondta a közmeghallgatáson a telkük a
Géza utca – Kálmán utca sarkán van, az ő házuk van a legalacsonyabban, befolyik a hátsó
tárolójukba a víz, másik három árok sem volt elegendő a víz átszivattyúzásához, a Kálmán
u. felől is arra folyik a víz, a z árok nem látszik ki a víztől, ha nagy esőzés van. Már kétszer
kérte az önkormányzat segítségét a szivattyúzáshoz. Úgy látja a jövő évi tervben nincs benne sem a Kálmán utca, sem a Géza utca, viszont valami megoldás kellene a problémára.
Szentgyörgyi József kér egy kis időt, az ingatlanokat egyesével meg fogja nézni. A vízelvezetés problémája attól ilyen megoldatlan ezen a részen, mert ahol a magasabban fekvő
ingatlantulajdonos azt mondja, hogy minek ásson árkot, neki sajnos nincs igaza. Mindenhol
kell árok, mert akkor tudja elnyelni az összes csapadékvizet a rendszer, ha nem folyik le
minden víz a mélyebben fekvő területekre, hanem folyamatosan elnyelik az árkok.
Nagy Edit megköszöni a közvilágítást a Kálmán utca – Akácos utca sarkán, viszont kellene
még világítás, mert a Honi Coopnál az Akácos utcát nagy sittes törmelékkel töltötték fel, és
nagyon balesetveszélyes úgy az autók, mint a gyalogosok számára. Az Akácos és Kálmán
utca sarkán egy telken belül van egy villanyoszlop, nem tudja arra lehetne-e lámpatestet tetetni.
Szentgyörgyi József válasza, tegnap nézte végig az utcát, ki fogják vágni az összes fát az
Árpád utcában, ahol a közlekedés szempontjából hamarabb tudják rendezni a gyalogos forgalmat, mint az Akácos utcában. Reális esélyt lát arra, hogy két év múlva az aszfaltozásra.
Nagy Edit elmondja még, az egy megállónyi távolságot a busszal – az ALDI-ig – 25 perc
alatt teszik meg, Csepelre a Karácsony Sándor utcáig 50 – 60 perc alatt érnek be. A Rákóczi Ferenc úton nagyon nehezen tudnak átmenni, nem állnak meg az autók. Kérdezi, nem
lehetne-e a környező településekkel összefogni a forgalom csökkentésének érdekében?
Szentgyörgyi József válasza, ezek is település növekedésével jelentkező költségek, egy
közvilágítási lámpa 12 mFt, egy körforgalom kiépítése 35 mFt. A forgalom problémáját a
körforgalmas lejáró oldaná meg az M0-ról, illetve M0-ra.
Rozsnyik Jánosné tudtul adja, sok mindenről hallottak már, csak a Kisgyár utcáról nem,
szeretné tudni, mikor lesz rendbe téve a Kisgyár utca.
Szentgyörgyi József sajnos erre nem tud válaszolni.
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Királyné Vaskó Erzsébet elmondja, többször jelezték már, hogy vannak utcák, ahol a sövényektől nem lehet kilátni, továbbá a járdán nem tudnak elmenni babakocsival, esernyővel, mert a lakosok úgy ültették a növényeket, fákat, hogy az betakarja a járdát. A Béke utcában, főleg a temetőnél az ingatlantulajdonos másfél méterre a kerítéséről oszlopokat ver
le, vagy autógumit betonoz le, nehogy oda parkoljanak, ha jönnek a temetésre.
Szentgyörgyi József válasza, az oszlopokat begyűjtik.
Rozsnyik Jánosné jelzi, jön a tél, kinek a kötelessége a járdáról a hó eltakarítása, az út
síkosságmentesítése?
Szentgyörgyi József válasza, az ingatlantulajdonos kötelessége.
Vargáné (Katona J. u. 56.) jelzi, a szemben lévő ingatlan nagyon elhanyagolt, mindenfélét
leraknak, nem lehet-e megbüntetni a tulajdonost, vagy kötelezni arra, hogy tegyen rendet.
Szentgyörgyi József válasza, megnézik.
Papp János (Attila u.) közli, az Attila utcán a Mátyás utcától nem lehet közlekedni gyalog,
ugyanis nincs út, a kerítések mellett másfél méterre kilógnak a tüskés bokrok. Az eperföld
mellett van egy akácos sor.
Szentgyörgyi József válasza, az akácos sor magánterületen van, ki akarta szedetni, de ezért
nem tudta.
Papp János céloz arra, ha magánterület, akkor fel kell szólítani a tulajdonost, hogy tegyen
rendet, takarítsa ki a területet.
Vass Dénes bejelenti, elfogyott a támogatásuk, ezért a polgárőr szolgáltatás leáll.
Szentgyörgyi József válasza, befejezték az ellenőrzést, a támogatást a jövő héten megkapják a polgárőrök.
Egy úr, felhívja a figyelmet a Diófasor utca állapotára, mely nagyon rossz.
Szentgyörgyi József válasza, megtervezésre került a Diófasor utca, 20 mFt lenne, de nem
meri megígérni, mert nem látja a pénzügyi forrást jelenleg. További kérdés, észrevétel nem
lévén, megköszöni a megjelenést, a közmeghallgatást 20,45 órakor bezárja.
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