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Juhász Jánosné polgármester: Tisztelettel köszöntöm azokat, akik a mai közmeghallgatáson
megjelentek. Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Dr. Pető László helyettes jegyző urat és a
lakosság részéről minden jelenlévőt. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, a
7 fő képviselőből 7 fő jelen van. A közmeghallgatás jegyzőkönyvének hitelesítésére Dr. Borbély
Gergő képviselő urat és Bernáth Tünde képviselő asszonyt javaslom kijelölni. Aki egyetért a
jegyzőkönyv hitelesítők személyével, azt kérem szavazzon.
(A testület tagjai egyhangúan elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítésére kijelölt személyeket.)
A jelenlévő képviselők egyhangúlag elfogadták.
A közmeghallgatás képviselő-testületi ülésként működik, ahol a lakosság felteheti a településsel
kapcsolatos kérdéseit. A képviselő-testület válaszol, amennyiben viszont nem tud azonnal 15 nap
áll rendelkezésre, hogy az adott kérdést megválaszolja a lakosság részére.
Juhász Jánosné polgármester: Nehéz évet hagyunk magunk mögött, hiszen 2019. a választás
éve volt, mégis úgy érzem sikerült a feladatra koncentrálni és ebben az évben is sok pályázati
forrást hozni a településre. Úgy gondolom, hogy itt kell köszönetet mondani a leköszönő
képviselő-testület tagjainak, akik pártállástól függetlenül, a helyi érdekek és értékek mentén
végezték munkájukat.
2014-2019 ciklus egy békés, konstruktív időszak volt, amelyben hatékonyan és jól lehetett
munkát végezni, fejleszteni a települést. A választások előtt 15 millió forint tartalék maradt az
önkormányzat bankszámláján, ami annyit jelent, hogy ennyi a szabad felhasználású pénzeszköz.
Ebből 5 millió forint feladattal terhelt és szeretnénk 4-5 millió tartalékot képezni a jövő év
kezdetére. Tájékoztatom Önöket, hogy ebben az évben számos elnyert pályázatunk volt. Többek
között a művelődési ház felújítására elnyert pályázat 2.140.328 Ft összegben, ebből 1. 800.000 Ft
az önkormányzat önrésze. Itt a villámhárító felújítása, a külső nyílászárók cseréje valósult meg,
illetve a feljárók, mint pl: a gyógyszertár előtti rész, lett leburkolva, valamint kisebb kültéri
javítások történtek.
A Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatunk az óvoda belső felújítására 29 millió
forint, melynek során teljesen megújul az óvoda épület belseje. Óvodaudvar fejlesztésére,
játékok vásárlására 4.372.610 Ft-ot kapunk szintén pályázati forrásból. Valamint orvosi
eszközök beszerzésére is nyertünk 2.080.000 Ft-ot, melyből egy defibrillátort és egy
szemvizsgáló eszközt vásároltunk.
Ugyancsak a Magyar Falu Program keretén belül folyamatban lévő pályázataink a minibölcsöde
megépítése, mellyel elő tudjuk segíteni a kismamák munka világába való visszatérését.
Tartaléklistás a gépvásárlásra beadott pályázatunk, a közutak síkosítás mentesítésére, hó
eltakarításra szeretnénk gépeket beszerezni, bízunk benne, hogy nyertesként zárjuk ezt a
pályázatot is.
A Széchenyi úti útfelújításra 14.994.255 Ft-ot nyert az önkormányzat, melyhez 2.646.045 Ft
önerőt fog az önkormányzat hozzátenni.
A kerékpárút építésére, amely Tarnazsadánnyal közösen valósul meg, a Nagyfügedi táblától fog
indulni Tarnazsadány felé, összesen 141.151.610 Ft-ot nyertünk, melyből a nagyfügedi szakasz
tekintetében 30.062.000 Ft-ot.

Ebben az évben közel 3 millió forintot költöttünk a belterületi utak kátyúzására, ami egy
kötelezően ellátandó feladat. Ezt államilag finanszírozzák, amennyiben nem használjuk fel,
vissza kell fizetni az önkormányzatnak.
Közvilágítás korszerűsítésre 1.200.000 Ft-ot költöttünk, igazából nem ismertük ezeket a LED-es
lámpákat, tehát egyelőre megnéztük, hogy érdemes-e lecserélni ezeket a lámpatesteket. Ebben az
évben még néhány lámpatestet szeretnénk vásárolni és felszereltetni.
Az önkormányzat által gyakran használt szlogen „Közösségben élünk” a településvezetés
számára nagyon fontos, hogy a közösségépítés és a közösségi célok előtérbe helyezése minden
szakterületen előnyt élvezzen, így ennek sikere vagy sikertelensége egyfajta fokmérője a
munkának. Ehhez természetesen egy szerteágazó intézményrendszert kell működtetni az
önkormányzatoknak a lehetőségeik határáig. Itt szeretném megemlíteni, hogy ez nem a
programszervezés tárgyát takarja, nem egy kulturális munka, hanem azokat a kötelezően
ellátandó feladatokat, amelyeket a lakosság életminőség javítása érdekében kell végezni.
Egy jól működő háziorvosi és védőnői szolgálatunk működik a településen korszerű
műszerekkel, szűrővizsgálatokkal, egészségre nevelésre irányuló programok szervezésével. A
doktor úrnak ezúton is szeretném megköszönni, hogy pályázati lehetőségeket hoz a településre.
A pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználja. Társulásban is működnek olyan feladatok,
amelyek a lakosság egészségmegőrzését szolgálják. A helyi fogászati ellátás szintén jól
működik a településen.
Sportolás szempontjából a sportterem és sportpálya felújításával új lehetőségek nyíltak a
településen. A különböző csoportok részére olyan sportolási lehetőséget tudunk biztosítani és
olyan körülmények között, ami eddig hiányosság volt itt a településen.
A szociális ügyeknél szeretném megemlíteni, hogy gondoskodni kell azokról, akik erre
rászorulnak. Más-más módon, de egyaránt gondoskodnunk kell a gyermekekről, az idősekről és
a szociálisan hátrányos helyzetben lévő polgártársainkról. Az ezekkel kapcsolatos
intézményrendszer működtetése, alapvető feladata az önkormányzatnak, mi azonban arra
törekszünk, hogy fejlesszük, javítsuk az ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokat. A játszótér
folyamatosan nyitva áll a gyermekek számára, az óvoda fejlesztésével is elősegítjük a gyermekek
fejlődését, olyan körülményeket igyekszünk teremteni, ami megfelel a jelenkornak. A babamama klub működik a művelődési házban, a Máltai Szeretetszolgálattól ma kaptunk éppen
játékokat, arra törekszünk, hogy minél színvonalasabb elfoglaltságokat tudjunk számukra
biztosítani. A gyermekeknek külön könyvtári program van. A védőnői szolgáltatás keretében
babamasszázs, a különböző szűrővizsgálatok elvégzése ezen a településen maximálisan segíti a
kisgyermekek és szülők mindennapjait.
Mikrotérségi társulásban működünk a család- és gyermekjóléti szolgálattal, a hátrányos helyzetű
gyerekek felügyelete, családok segítése a fő cél.
A szociális gyermekétkeztetést maximálisan kihasználjuk, több mint 100 családot étkeztettünk a
különböző szünidei időszakokban.
Az Arany János Tehetséggondozó programban 3 gyermeknek adunk havi 4 ezer forint
ösztöndíjat. Bursa Hungarica ösztöndíjban ebben az évben 4 felsőoktatási intézményben tanuló
diák részesül 10 hónapon keresztül havi 10 ezer forintban. Valamint a beiskolázási támogatásban
117 gyermek részesült 20 ezer forint összegben. Összesen 2.340.000 Ft-ot fizettünk ki a
költségvetésből erre a célra.
Az általános iskola már nem az önkormányzat fenntartása alá tartozik, a tankerület irányítja, de
ennek ellenére folyamatosan segítjük az iskolás gyerekek tanulását.

Az elmúlt évben pályázat útján felújítottuk az iskolát, megtörtént a külső hőszigetelés, a
nyílászárók cseréje, a fűtés korszerűsítése. Emellett a különböző rendezvényeiket is segítjük az
iskolásoknak.
Az időseknél szeretném megemlíteni, hogy a nyugdíjas klub támogatására minden évben
pénzösszeget szánunk a költségvetésből. Szoros együttműködésük van az önkormányzattal,
segítik a rendezvények lebonyolítását. A közösségi munkájuk példaértékű, szeretnénk a
továbbiakban is megbecsülni a tevékenységüket, amit a település érdekében tesznek.
Az önkormányzat mikrotérségi társuláson belül idősek nappali ellátását működtet a településen, a
nyugdíjasklub várja a településen élő időseket, ahol különféle, színvonalas elfoglaltságot
találhatnak maguknak, ezzel igyekszünk az idős napjaikat egy kicsit szebbé és jobbá tenni.
Mindemellett működik a településen a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, bármely probléma
esetén a gondozónőnek tudnak jelezni ezen keresztül. Megköszönöm a munkájukat Bozsik
Katalinnak és Kériné Szedmák Eszternek, hiszen ők azok, akik az időseket segítik.
A szociális ebéd és az idősgondozás is biztosított a településen.
Infrastruktúra fejlesztésként folyamatban van a szennyvíz beruházás, ami nagy feladat az
önkormányzatnak, illetve a település lakossága részéről nagy türelmet, toleranciát igényel.
Mivel ez egy kiemelt projekt, vannak olyan előírások, amit be kell tartani, sajnos ennek okán egy
település szakasz kimaradt ebből a beruházásból. Próbáltunk rá mindenféle megoldást keresni,
hogy ez az 1300 méteres szakasz se maradjon ki a szennyvíz-beruházásból, de nem jártunk
sikerrel. Legalább 50-60 bekötésnek kellett volna lenni ezen a szakaszon, valamint a
lakóingatlanok több mint 50%-ának ivóvízbekötéssel kell rendelkeznie, fogyasztással. Ehhez a
szükséges adatokat a vízmű szolgáltatta, a tervezők a kapott adatok alapján úgy döntöttek, hogy a
szennyvíz-elvezetés nem megvalósítható. Természetesen folyamatosan figyeljük a pályázati
lehetőségeket, hogy ezen a részen is kiépüljön a csatornarendszer. Ez összességében több mint 1
milliárd forintos pályázat, melyet a saját költségvetésünkből nem tudtunk volna finanszírozni.
Viszont az említett részre kedvező feltételek vonatkoznak, hiszen ezen a területen a talajterhelési
díjat nem kell kivetni majd, nem kell igazolni folyamatosan, hogy elszállíttatták a szennyvizet.
A közvilágítás korszerűsítést szeretnénk tovább folytatni, valamint jelen pillanatban a szennyvízberuházás befejezéséig az utak, járdák állagmegóvása a legfontosabb feladat.
Önkormányzati támogatással a művelődés szervező feladata a kulturális programok szervezése,
erre a kötelezően ellátandó feladatra 2.100.000 Ft-ot kapott ebben az évben az önkormányzat. Ez
jelen pillanatban a művelődés szervező bérét sem finanszírozza, a programok megszervezését a
költségvetés egyéb bevételeiből kell finanszírozni. Vannak színvonalas programok, színházi
előadás, sportnap, kihívás napja, mozgókönyvtár működik a településen, aratónap, külföldi
néptánccsoport lép fel minden évben. Sajnos ezekre a programokra elég kevesen jönnek el.
Számos döntéssel igyekszünk az emberek életkörülményeit javítják, vagy az önkormányzati
szolgáltatások színvonalát emelik.
A www.nagyfuged.hu weboldalon rendszeresen tájékozódhat a lakosság a pályázatokról, a
képviselő-testületi ülés munkájáról, intézményeinkről. Valamint a Nagyfügedi Körképre is
felkerülnek a fontosabb információk, amelyek a települést érintik. A közeljövőben 4 havonta
meg fog jelenni egy helyi újság, ott kézzelfoghatóan lesz tájékoztatva a lakosság az
önkormányzat munkájáról. Tehát részünkről megteszünk mindent, hogy Önökhöz a legfontosabb
információk eljussanak.
Van fogadóóra, amelyre bárki bármikor bejöhet, kérdezhet és tájékozódhat a dolgokról.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, hogy tegyék fel a kérdéseiket, vessék fel azokat
a problémákat, amelyek megoldásra várnak és tudunk benne segíteni.

Bozsik András: Tisztelt polgármester asszony, képviselő-testület! Két kérdésem lenne
összességében. Az egyik, hogy tervezi-e az önkormányzat az Ady Endre út – Széchenyi út
bevezető szakaszán forgalomlassító akadály kiépítését? A rendőrség heti rendszerességgel
sebességmérést végez, de ez nagyon kevés. A reggeli és esti órákban 100-130 km/óra
sebességgel jönnek a faluba befelé.
A másik kérdés pedig, hogy Nagyfüged települést mennyire érintette a Viresol Kft. általi
környezetszennyezés, mert a Bene patakban borzalmas a víz.
Juhász Jánosné polgármester: A forgalomlassítással kapcsolatban tájékoztatom, hogy
foglalkozunk a problémával, rendszeresen jelezzük a rendőrség felé. Az októberi rendőrségi
beszámolókor is elhangoztak ezek a problémák. A forgalomlassítást igazából csak a traffipax-os
méréssel tudják megoldani, a rendszeressége miatt visszatartó erő az arra közlekedők részére.
Mivel ez a szakasz a közúthoz tartozik, forgalomlassító sziget kiépítését kezdeményeztük a közút
felé. Azt a választ kaptuk, hogy több helyen kiépítették ezt a szigetet, de nem igazán oldódott
meg vele a probléma. Fekvőrendőrt nem lehet erre a részre elhelyezni. Ami folyamatban van a
szennyvíz-beruházás után egy körforgalom kiépítése ebben a közlekedési csomópontban.
Természetesen keressük a lehetőségeket, hogy mit tudnánk tenni ezügyben. A közút nem volt
hajlandó több táblát sem kihelyezni, annyit megtettek, hogy a burkolat felfestését megcsinálták.
A körzeti megbízottak néhányszor végeznek ellenőrzést a belterületi részen, de a rendőr létszám
hiány miatt nem mindig megoldható.
A Viresol Kft. általi problémát észleltük. Beszéltem telefonon az egri Környezetvédelmi
Felügyelőséggel, azt a tájékoztatást kaptam, hogy kint vannak az embereik folyamatosan
méréseket folytatnak, nincs semmi olyan probléma, amely miatt a polgármestereket tájékoztatni
kellene, hiszen mindez a mérési eredményektől függ. A különböző hatóságok ott vannak a
helyszínen és abban az esetben, ha olyan esemény történik, megteszik a szükséges
intézkedéseket és tájékoztatnak bennünket. Szerencsére távolabb esünk ettől, mint a többi érintett
település. Ami minket érint a Visontai és Markazi víztározó illetékesei tájékozattak e-mailben,
hogy az érintett víztározó ürítését megkezdték, a szagkibocsátás nem veszélyes, olyan hígításban
engedik a Bene-patakba a vizet, hogy az a lakosságra nem veszélyes. Folyamatos méréseket
folytatnak, tehát veszély nem áll fenn jelenleg.
Nagy Zoltánné: A napokban tartott katasztrófavédelmi előadáson elmondták ezzel kapcsolatban,
hogy semmi olyan dolog nincs, ami az egészséget veszélyeztetné.
Tomikné Szadai Gabriella: Azt szeretném az elhangzottakhoz hozzáfűzni, hogy konkrétan
tudom, már régebben észrevették, amikor a halak elpusztultak. Folyamatosan dolgozzák fel a
gabonát, és ez a mérgező gáz a gabona fehérjének a bomlásából ered, 0-500 tartományban mérik,
általában 200 körül szokott lenni ez mérték, ha fentebb emelkedik, akkor hazaküldik az
alkalmazottakat. Saválló kesztyűben dolgoznak. Nincs folyamatos ürítés, az pedig valóban igaz,
hogy markazi tóból hígítják. Volt szó a lakosság kiürítéséről a közelebb eső településeken, csak
nem akartak pánikot kelteni. Az egész onnan származik, hogy ez a cég kiengedi a vizet az Őzsevölgybe.
Lenne nekem is egy kérdésem a szennyvíz-beruházással kapcsolatban. A kerítésen belül bárki,
bárkivel kiáshatja-e magának a szennyvizet vagy csak akkor lehet a rákötést megoldani, ha a
kivitelező cég által történik a kiásása?

Juhász Jánosné polgármester: Amit tudok és számos fórumon elhangzott, hogy a kivitelező cég
a kerítésen belülre helyezi el a csonkot és a lakosok kötelessége, hogy megtörténjen a további
bevezetése.
Tomikné Szadai Gabriella: Állítólag rá sem kötik, ha mással ásatjuk ki.
Juhász Jánosné polgármester: Jelenleg még azok a munkálatok folynak, hogy elhelyezik a
csonkot a kapun belül, a gerincvezeték lefektetése még nem történt meg. Nekem ilyenről nincs
tudomásom, ha bármilyen probléma merül fel, kérem jelezzék részemre, mert ilyen megkötés
nincs, ez nem a pályázat része. A mai nap folyamán egyeztettem a kivitelezés vezetőjével,
kértem, hogy napi kapcsolatban legyünk. Az elindulással kapcsolatos tájékoztatást megkaptuk,
elindult ugye a beruházás a külső részen, a téli időszakra nem akartuk feltúratni a falu közepét.
Azokra az ingatlanokra nem kötik be a csonkot, ahol nem rendelkeznek ivóvíz ellátással. Amikor
végeznek egy utcában a munkafolyamatokkal le fogom ellenőrizni azt.
Fehér Linda: A szennyvíz-beruházással kapcsolatban szeretnék egy észrevételt, érintett vagyok
a szüleim által a Dózsa György úti csatornakiépítés megkezdésében. Kellemetlen helyzet alakult
ki ennek során, kiásták a gödröket és bekötötték a csonkot, a kiásott földmennyiséget pedig
elszállították a tócsénak nevezett területre. Igen ám, csak most jöttek az esőzések és ezeken a
részeken hatalmas nagy lyukak képződtek, a fölöslegesnek tűnő föld elszállítása miatt. Az arra
élő idősek próbálják önerőből megoldani, hogy ez rendeződjön.
Juhász Jánosné polgármester: Ezzel kapcsolatban jelzés nem érkezett felénk. Viszont mostmár
így tudom a kivitelezőnek jelezni. Ahol ilyen probléma van és jelzéssel élnek a lakosok, akkor
oda szállítsanak vissza annyi földmennyiséget, hogy ezeket a területeket ki tudják egyenlíteni.
Kiss József: Szintén ehhez kapcsolódva szólnék, napi szinten tájékozódom a csatorna építéséről.
Jómagam három évig csatorna kivitelezésben vettem részt, mint építésvezető Budapesten.
Kezdem a kivitelezők kötelezettségeivel, azt a csatornarészt amit már nyomáspróbával átvettek a
hatóságok, 90%-os tömörségi fokozatban kell az önkormányzatnak helyreállítani. Abban az
esetben, ha a föld nem felel meg visszatöltésre, olyan minőségű földet kell a helyszínre szállítani,
amivel ezt a 90%-os tömörségi fokozatot el tudják érni. Utána kell nézni az erre vonatkozó
törvénynek. A házi bekötésekkel kapcsolatban szintén van egy kétoldalú törvény, a kivitelező
megcsinálja a házi beköltést, vagyis a csonkot, ami a kerítésen belül 1 méteren belül kell, hogy
legyen. A belső rákötést a saját telkén bárki megcsinálhatja, de a belső rákötést át fogja venni
annak az üzemeltetője, aki az egész csatornarendszert üzemelteti. Abban az esetben, ha ez nem
szabályszerűen van megépítve, azaz nincs róla egy kivitelezői nyilatkozat, akkor nem fogják
átvenni a házi bekötést, ami azt jelenti, hogy nem fogják rákötni a csatornát a csonkra.
Javasolnám, hogy nem kötelező a kivitelezővel megcsináltatni, de olyan szakembert kell keresni,
aki ad arról egy nyilatkozatot, hogy szakszerűen végezte a munkát.
Jáger József: A szennyvíz bekötéssel kapcsolatban azt szeretnék egy felvetést tenni, mivel
nagyrészben idős a lakosság, ezért ha az önkormányzat megvásárolná a szennyvíz bekötéshez
szükséges csöveket, ezzel segítené a lakosságot. Mert ugye körülbelül 600 bekötés van és 8-10
ezer forintot is elkérnek 1 méterenként a bekötés díjaként. Ha az önkormányzat meg tudná venni

olcsóbban nagy mennyiségben a csöveket, akkor a lakosság is könnyebben és gyorsabban el
tudná innen szállítani. Keresnénk egy kivitelezőt, akik mindenkinek egységesen megcsinálnák és
olcsóbban vállalnák, valamint megadnák a szükséges nyilatkozatokat is. Le kellene ülni egy
vállalkozóval egyeztetni és megbeszélni mennyiért tudja vállalni méterenként. Lehet, hogy
olcsóbban kijönne, mintha mindenki egyénileg más-más vállalkozóval végeztetné el. Az idősek
egyébként sem tudnak járkálni, hogy ki tudja olcsóbban megcsinálni.
Juhász Jánosné polgármester: Köszönöm szépen az észrevételt, megígérem, hogy azokon a
településeken fogok érdeklődni ezügyben, ahol már túl vannak a szennyvíz-beruházáson.
Igyekszem a legjobb beruházást idehozni a településre. Remélhetőleg egy lakossági fórumon
tudok erről tájékoztatást adni.
Bánka Károlyné: Szeretném megkérdezni a polgármester asszonyt és a képviselő-testületet,
hogy tervbe van-e véve esetleg az „újsor” és a tanyasi híd közötti útszakaszon a villany hálózat
kiépítése? Nagyon sötét van ezen a körülbelül 600 méteres részen. Minden második oszlopra
lehetne tenni világítást véleményem szerint, hiszen délután járnak haza az iskolás gyerekek is.
Juhász Jánosné polgármester: Megnézzük a lehetőségeket és az áramszolgáltatóval
egyeztetünk, hogy hogyan tudnánk megoldani.
Bánka Károlyné: Másik felvetésem pedig, hogy az önkormányzat megépítette a járdát, de
viszont nem mindenhol lehet közlekedni rajta. Egyes helyeken bozót és gaz van, egyszerűen
nem lehet elmenni mellette, teljesen ki kell kerülni.
Juhász Jánosné polgármester: Meg fogjuk oldani. Beszélünk az illetékesekkel, hogy az arra
lakóknak ne okozzon bosszúságot.
Bánka Károlyné: A harmadik fontos téma a romos házak. A Széchenyi út egy főútvonal, arról
ítélik meg a falut.
Juhász Jánosné polgármester: Igen, minden évben probléma, de sajnos meg van kötve az
önkormányzatnak a keze. Minden fórumon elmondom, és az országgyűlési képviselő úrnak is
jeleztem, hogy tudna-e nekünk ebben segíteni. Azt mondta, hogy szinte az ország 80%-ánál
probléma ez a településeken. Az oka nagyrészben, anno a szocpolos házaknak az építési
engedélye, valamint utólagosan nem vizsgálták felül, hogy mire használták ezt a pénzt fel. Ezek
az elhagyatott házak többnyire ebből adódnak, amiknek ugye vannak tulajdonosai. Emellett
számtalan olyan ingatlan van, ahol kihasználták a szegényebb réteget és pl: szétszedték ezeket a
házakat. Az önkormányzatnak nincs szabadkeze ebben a dologban, viszont folyamatosan
jelzéssel élünk az építésügyi hatóság felé. Minden ingatlannak van tulajdonosa, elsősorban a
hatóság részéről felszólítják, hogy az életveszélyt hárítsa el. Ha a tulajdonos ezt nem teszi meg,
felszólítják mégegyszer, amennyiben megint nincs változás kiküldik neki a büntetést.
Számtalan esetben ezek az ingatlan tulajdonosok jövedelemmel, munkahellyel nem
rendelkeznek, így elakad a dolog. Nincs miből és kitől letiltani és kezdődik a kálvária előlről.
Bár igaz sokkal egyszerűbb lenne ezt az ingatlant onnan eltakarítani. Egy ilyen ingatlan
eltakarítása az önkormányzatnak pár millió forintba belekerülne. A kötelezettségünk engedély
kérése a tulajdonostól, engedély nélkül nem bontathatjuk le, mert birtokháborítás miatt

feljelenthet. Abban az esetben, ha a tulajdonos engedélyt ad, bontási engedélyt kell kérni az
ingatlanra, ha megadják, keresni kell egy olyan vállalkozót, aki ezt lebontja. Az ingatlan
törmelékét nem lehet a területen elegyengetni, ezt igazolni kell, hogy elszállíttattuk, a kijelölt
lerakóhelyre. Valamint mindezt követően pedig kötelezni kell az ingatlan tulajdonost, hogy a
területet tartsa rendben. A szállítási költség természetesen az önkormányzatot terheli, pályázati
lehetőség erre a célra nincs. Az adóbevételünk évesen 13-15 millió forint között van, amiből még
a kötelezően ellátandó feladatok mellé is hozzá kell tenni. Tehát nincs rá forrás, hogy ezt az
önkormányzat megcsinálja.
Amikor elkezdték szétbontani ezeket az ingatlanokat szóltam a rendőrségnek, természetesen
ezek a személyek hoztak igazolást a tulajdonostól és megígérték, hogy földszintig bontják,
közben csak részben bontották el. Több esetben is hívtam a bankokat, hiszen több érintett
ingatlan a bank tulajdonában van, azt a választ kaptam, hogy miért izgulok ennyire, elmondtam,
hogy azért, mert rontja a település képet, az emberek komfort érzetét. Erre azt mondták, hogy
bontsák, elég nagy probléma az, hogy elvették tőle a lakását.
Kiss József: Most jöttek ki ezzel kapcsolatban az új szabályok, ami könnyíthet ezen. Ha OTP
tartozás van az ingatlanon, akkor egyszerű lesz az önkormányzat dolga. A második felszólítás
után, mivel hitelek vannak rajta a tulajdoni lapon a többségi tulajdonos az OTP. Így az OTP
felszólításra kerül, eleget kell tennie a törvénynek. Ha az építési hatóság életveszélyessé
nyilvánítja az ingatlant, bontási engedély nem kell. Tehát azonnal lebontathatja az önkormányzat
az épületeket. Az OTP-vel le kell mondatni a tulajdon jogról, hiszen így már nem sok érdeke
fűződik ahhoz, az önkormányzat elbontja és a tulajdonába kerül a terület.
Juhász Jánosné polgármester: Csak a költségvetésből nehéz megoldani a lebontás költségét.
Szekeres Róbert képviselő: Lakossági megkeresésre lenne egy hozzászólásom. A Bacsó Béla
úton nagyon megnőtt a kamion forgalom. A tanya tulajdonosa rendbe tette azt az utat 3-4 évvel
ezelőtt, viszont most jelentően nagy a kamionforgalom, ami miatt repedeznek a házak. Van-e az
önkormányzatnak erről tudomása?
Juhász Jánosné polgármester: Azt tudom, hogy milyen kamionforgalom megy ott, de arról
nincs tudomásom, hogy repedeznek a házak. De ugyanez a probléma áll fenn az Ady Endre úton
is. Az ottani ingatlan tulajdonosnak kellene kárigénnyel élni a vállalkozó felé. Az érintett
ingatlan tulajdonosnak kellene beméréseket végeztetni, hogy bizonyítani tudja és jelezni a tanya
tulajdonosa felé a kártérítés miatt.
Dr. Pető László helyettes jegyző: Igen ez így van.
Szekeres Róbert képviselő: A Viresol Kft-vel kapcsolatban még egy dolog, tudomásom szerint
Dr. Pajtók Gábor személyesen megfenyegette az ott dolgozókat, hogy ha valami kiszivárog, a
szennyezésről akkor az állásukkal játszanak. Visszaél a hatalmával.
Szekeres Ildikó: A polgármester asszony már tudja a problémámat. A Nova Futura Zrt. a
település szélén lévő elektromos autó töltőállomás megépítője. Még meg sem épült a
töltőállomás én már akkor gondoltam arra, hogy jönnek az emberek és „dolgukat végzik” majd.

Előfordul elég gyakran, hetente 2-3 alkalommal a szántásnál, az árokban, ide-oda. Van kuka is
kihelyezve, de nem szállítja el belőle a szemetet senki, amit szétszórnak az út- és az árok szélén
nem szedi össze senki csak én. A kérdésem az, hogy van-e valamilyen engedély az
önkormányzat felé benyújtva, vagy az önkormányzat utána néz-e, hogy minden engedélynek
megfelel-e ez a töltőállomás.
Dr. Pető László helyettes jegyző: A Nova Futura Zrt. megvásárolta ezt a telket, ahol ez a
töltőállomás van. Miután ez a cég egy országos lefedettségű cég, már van egy bejegyzése, ide
már nem kellett nekik külön bejelentkezni. Arról nincs tudomásunk, hogy ez az „űrítési”
probléma hogy oldódik meg. Azt tudom felajánlani, hogy meg fogom keresni az elérhetőségüket
és kapnak egy felszólítást, hogy ezt oldják meg. Ezt követően megpróbáljuk visszaellenőrizni.
Szekeres Ildikó: A Közúttal már egyeztettem, az átereszt, amit beépítettek van ott egy 11
centiméteres műanyag cső, de ez már el van dugaszolva. Semmilyen víz nem tud ott lefolyni.
Juhász Jánosné polgármester: Éppen a közmeghallgatás előtt néztem a levelezésemben, hogy
jött egy tájékoztatás a Közúttól, hogy mivel az ő hatáskörükbe tartozik, 2019. november 13-án
ismételten felszólították a hiba elhárítására a tulajdonost. Mivel ez már a második felszólítás a
következővel menni fog a büntetés és a hibának a tulajdonos költségén történő elhárítása történik
majd.
Szekeres Ildikó: Ma beszéltem én is a Közúttal, nem fogják felszedni, mivel elektromos áram
van a betonban.
Juhász Jánosné polgármester: Az áramot el kell onnan tenni.
Szadai Csaba: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Szerintem naprakész tájékoztatást tudok ebben
adni, személyesen ismerem a tulajdonost. Az a probléma, hogy a „Kecskés lapostól” fogják vinni
az új vezetéket, a földkábelt. Amíg ez nem történik meg, addig nem fogja felszedni azt mondta.
Valóban egy országos lefedettségű cégről van szó, azt mondta sajnálja, a Közúttól minden
engedély a rendelkezésére áll. Az önkormányzat eladta neki a telket úgy, hogy nem kötelezte
semmire. A kivitelezést úgy kellett volna megvalósíttatni, hogy egy fűtött mellékhelyiséget
létesítsenek.
Juhász Jánosné polgármester: Nem az önkormányzat feladata erre kötelezni, annak a feladata,
aki az engedélyt megadta neki.
Szadai Csaba: Akkor nem kellett volna eladni a telket neki, annyiért én is meg vettem volna,
vagy akár más is megvette volna. Egy helyi vállalkozó sem lett megkérdezve, hogy igényt tart-e
rá. Mindenki csodálkozva nézett, hogy elkelt ez a telek.
Juhász Jánosné polgármester: Ha bead valaki telekvásárlásra igényt, azt nem kell meghirdetni.
Dr. Pető László helyettes jegyző: A képviselő-testület tárgyalja meg.

Juhász Jánosné polgármester: Egyébként nagyon sok vállalkozás akarta azt a területet
megvásárolni. Bármit akartunk ott megvalósítani az arra lakók leszavazták, tehát gyakorlatilag
ott az a terület teljes mértékben érintetlen. Adtunk már ott el telket, ugyanilyen töltőállomást
akart a Kiss József vállalkozó megvalósítani. Ilyen szándékkal vásárolta meg és azóta is üresen
áll, azaz művelés alatt van jelenleg.
Most, hogy ez a cég megvásárolta ezt a telket, én úgy gondoltam, hogy semmi
környezetszennyezés, semmi olyan dolog nem állhat fenn az átmenő forgalom miatt sem.
Szadai Csaba: Erről előtte lehetett volna egy közmeghallgatást tartani, hogy tájékoztatva
legyünk ki szeretne ide jönni. S ezért az összegért egy helyi lakos is megvásárolhatta volna a
területet.
Juhász Jánosné polgármester: Most úgy döntött a képviselő-testület, hogy nem kíván
önkormányzati tulajdonban lévő telkeket értékesíteni. Vásároltak már meg önkormányzati
telkeket több alkalommal és akkor sem került meghirdetésre. Tehát semmi ilyen nemű dolog
nem kötelez minket arra, hogy a helyi vállalkozóknak vagy lakossági szinten meghirdessük egy
teleknek az értékesítését. Az áteresz miatt az üzemeltetővel felvesszük a kapcsolatot, illetve
megérdeklődjük a hatóságoknál, hogy ilyen esetben kötelező-e ezeket a dolgokat megépíteni.
Szekeres Ildikó: A Közúttól a vállalkozó engedélyt a kapubejáróra kért, amiben 110 cm-es
betongyűrűt ígért vagy igényelt. Az van leírva, hogy ő azt építette be, ehelyett 110 mm-es gyűrűt
rakott be. A Közútnak az a kötelezettsége, hogy lakott területen belül ingatlanonként egy
kapubejárót engedélyezzen.
Juhász Jánosné polgármester: Ha kiadja az engedélyt, akkor ellenőriznie is kellene, át kellene
venni.
Szadai Csaba: Kiadta az engedélyt, de tovább nem köteles ellenőrizni. Óriási probléma lesz a
vízelvezetéssel.
Juhász Jánosné polgármester: Ami nagy probléma, hogy be lettek ott szántva az árkok. Az Ady
Endre út mögött ment az árok és a patakba vezette le a mezőgazdasági földekről a vizet. Nekünk
mentesíteni kell a falut a mezőgazdasági földekről leözönlő vízmennyiségtől. Ez oda jön le a
patakhoz, ami nem egy jó megoldás, mert amikor lezár a zsilip a víz ott marad és jön fölfelé az
Ady Endre úti házakhoz. Egyik oldalról sem jó megoldás.
Bozsik András: Ami előttünk megy el árok, az nem vízelvezető árok, hanem a Közútnak a
szikkasztó árka, tehát az nem vízelvezető árok. Minden évben megjelenik 4-5 gazda a házam
előtt és fel akarják szedni a hidat.
Szadai Csaba: Ezelőtt 40-50 évvel miért ilyen átereszt tettek?
Bozsik András: Ott volt egy árok a kertek mögött, ami a laposba vezette le a vizet.
Juhász Jánosné polgármester: Ez az árok lett beszántva.

Szekeres Róbert képviselő: Én a 90-es években építkeztem ott vettem egy lakóingatlant. Most a
2020-as években ipari parkot akarnak ott csinálni. Az önkormányzat akkor lakóingatlannak
értékesítette a telkeket, most úgy érzem, ipari parkká szeretnék minősíteni. Én nem akarok ipari
parkban élni és azért nem járulunk hozzá ahhoz, hogy akármilyen üzemeket építsenek.
Juhász Jánosné polgármester: Mi ezt tudomásul vettük, falusias lakókörnyezetnek van
nyilvánítva az építési rendeletünk alapján, a helyi rendezési terv alapján. Tehát, ha az arra lakók
azt mondják, hogy ettől mentesülni szeretnének, akkor az önkormányzat fenntartja nekik ezt a
lehetőséget.
Szekeres Róbert képviselő: Van Föld bizottság is, akinek jóvá kell hagyni a földértékesítést.
Juhász Jánosné polgármester: De ez belterület és nem tartozik a Föld bizottság hatáskörébe.
Tomikné Szadai Gabriella: Azt szeretném kérdezni, hogy 150 vállalkozás hogy lehet
Nagyfügeden? Illetve a pulyka telep és a kesztyű gyár fizet iparűzési adót?
Juhász Jánosné polgármester: Ezek a cégek be vannak jelentkezve, iparűzési adót fizetnek. Az
Arany János úti vállalkozás fizeti a legtöbb iparűzési adót a településnek. Bejelentett dolgozói
vannak és engedélyezett, lakatos logisztikai munkát végeznek. A csirke telep szintén be van
jelentve és adót fizet. Az adóbevételek kapcsán azt tudom elmondani, hogy az adóalanyokban
benne vannak az őstermelők is egyaránt, tehát nemcsak a vállalkozások. Valóban ennyi a
bejelentett vállalkozások száma itt Nagyfügeden, az iparűzési adó bevételünk 13 millió forint
körül van, ez az önkormányzat adóbevételét gyarapítja. Nemcsak adóbevételeink vannak, hanem
visszafizetési adókötelezettségünk is, tehát amikor feltölti a vállalkozó a következő évi adót nem
biztos, hogy úgy alakul a következő év, hogy annyi befizetési kötelezettsége keletkezik, hiszen
változhat az adóerőképességük és az árbevételük is.
Tomikné Szadai Gabriella: Amikor még nem volt itt Nagyfügeden iparűzési adó, nagyon sok
helyre voltak bejelentve különböző cégek, azok most eltűntek?
Juhász Jánosné polgármester: Én nem tudom konkrétan mely cégekről van szó. Én azt tudom,
ha jön egy végrehajtás rá van terhelve 3-4 vállalkozás olyan romos ingatlanra, ahol
természetesen ez a vállalkozás nem működik. Tehát ez egy fiktív dolog, megvan az adósság,
megvan a felszámolás. S ha felszámolás alá kerül abban az esetben törlődik innen a vállalkozás.
Egyébként minden évben lekérjük a NAV-tól a bejelentett vállalkozások listáját telephely és
székhely szerint és így tudjuk őket beazonosítani, innen van nekünk konkrét információnk.
Ezt külön nem tudjuk kontrollálni, ennek gátat nem vethetünk, itt az a tulajdonos a felelős, aki
megengedte, hogy azt a vállalkozást az ingatlanára bejelentsék.
Jancsovicsné Harnos Brigitta: A csatornával kapcsolatban kérdeznék, szerintem polgármester
asszony is tudja, előfordul az, hogy károkat okoznak az aktív munkások. Ha ilyen történik
konkrétan kihez lehet fordulni az adott problémával?
Juhász Jánosné polgármester: Volt már ilyenre eset a közelmúltban, egy csonk behelyezésénél
történt úgymond ívóvíz vezeték szakadás, az is azért mert egymás mellett helyezkedett el a két

cső. Három pici gyermekük van, de estére megszüntették a problémát és ezálal volt nekik ivóvíz.
Kárigénnyel akartak élni a tulajdonosok, hogy a lakáson belül is csőtörés történt, de én azt a
tájékoztatást kaptam a vállalkozótól, hogy ez a csőtörés, szivárgás már régebbi volt, tehát nem
ebből a munkafolyamatból adódott.
Egyébként bárkinek bármilyen problémája adódik, nyugodtan keressen meg engem, napi
kapcsolatban vagyok a vállalkozóval. Rögtön felveszem a kapcsolatot a kivitelezés vezetőjével.
Azonnal fogok intézkedni.
Jancsovicsné Harnos Brigitta: Ez elő fog fordulni, hiszen nagy a falu.
Jáger József: Igazából én meghallgattam a többieket, gyűjtögettem a kérdéseket. Én ugye
rendszeresen járok a képviselő-testületi ülésekre, kicsit tájékozottabb vagyok a dolgokban.
Ami engem érint, hogy megcsinálták a Béke utat tavaly ősszel, amivel nagyon meg voltam
elégedve, sőt örültem is neki. Most ez egy kidobott pénz lett, gyakorlatilag ugyanabban az
állapotban van mint a megcsinálás előtt. Csak annyit szeretnék, ha csinál az önkormányzat
valamilyen felújítást, akkor úgy kell megcsinálni, hogy meg is legyen őrizve annak a minősége.
A nehéz gépkocsik miatt be van szakadva az útburkolat. Én úgy gondolom, hogy lesznek itt még
beruházások, felújítások a településen, próbáljuk megóvni ezeket az utakat, ha tönkremegy 3-4
éven belül akkor nincs semmi értelme.
A Petőfi út szélesítése nem sikerült nagyon jól. Ha most végigmegyünk rajta áll a víz a szélén,
nem folyik le, hanem gyakorlatilag azon áll a víz, amit megszélesítettek. Rámentek a teherautók
és összetömörítették mégjobban. Ezt orvosolni kell, mert igazából a Petőfi út szélesítése sem volt
sikeres minőségileg.
A szennyvízbekötéseknél műszaki ellenőrt a falu tud-e alkalmazni? Hogy szakember tudja
minősíteni az elvégzett munkát.
Még egy dolog, hogy a tornateremben rendezett lehetőségeket jobban meg kellene hirdetni,
ugyanúgy mint ezt a közmeghallgatást. Ha pontosan tudnánk, hogy melyik nap milyen redezvény
van, akkor akár a ping-pongozást is ide tudnánk szervezni. Ha megfelelően hirdetgetik és
értesülünk róla akkor részt vehetnénk rajta. Amit észreveszek, hogy az idősebb korosztály van
megcélozva, a fiatalságnak is dolgozni kell rajta, hogy részt vegyenek a dolgokon.
A művelődési házat bármilyen rendezvényre természetesen a rendet megtartva magáncélra ki
lehetne-e venni?
Az orvosi rendelőben vannak különböző szűrő vizsgálatok, ezek sincsenek megfelelően hirdetve.
Egy-egy munkára meg lehetne kérdezni a helyi vállalkozókat, hogy meg tudja-e csinálni, ez egy
jó dolog lenne, ha megkérdeznék az a vállalkozással szemben egy jó gesztus lenne. Vagy azt
mondta nem vállalja, mert nincs rá kapacitása vagy pedig örömmel elvállalja, hiszen ha ide fizet
adót, akkor ő dolgozzon Nagyfügednek.
Juhász Jánosné polgármester: Mi egymással ugye elég gyakran egyeztetünk a kérdéseire
mindig próbálok választ adni, örülök neki, hogy ez így működik.
A Béke úttal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy erre mi nyertünk egy pályázatot, amiből
még meg kellett oldani az orvosi rendelőtől a takarékszövetkezetig a járdaszakasz felújítását is.
Tehát itt valójában egy tűzoltó munkát tudtunk végezni, ami annyi volt, hogy leszedték a felgyűrt
aszfaltréteget, tehát felmarták onnan a kátyúk és a különbözeteknél egy útalapot tömörítettek,
tehát az lett beépítve, mintha kátyúznának. Tehát egy útalap lett megoldva, ez tömörítve lett,
tehát foltokban lett leaszfaltozva. Nem az egész út lett felújítva, hanem csak bizonyos részek.

Amikor ezzel végeztünk, megjelentek az Émász nagy gépei villanyoszlop csere céljából és egy jó
nagy terhelést adott ennek, ez volt az a nagyobb nyomás, ami problémát okozott ott.
Számunkra az volt a lényeg, hogy az arra lakók az úttesten biztonságban tudjanak kerékpárral
közlekedni, amíg nagyobb felújítást nem tudunk ezen az útszakaszon végezni.
A Petőfi úttal kapcsolatban megcsináltuk az útpadka szélesítést, természetesen ezt folyamatosan
kell tölteni, hogy tömörödjön. Ezzel az a cél, hogy amikor olyan állapotba kerül meg fogjuk
szélesíteni azt az utat, de kell neki még egy pár év. A Köztársaság úton is és a Petőfi úton is
pótolni fogjuk az útpadka feltöltését.
A szennyvíz bevezetésnél nem az önkormányzatnak kell biztosítani a műszaki ellenőrt, ez a
pályázat által meghirdetett ellenőrzési kör, aki ott elnyerte ezt a meghirdetett feladatot az fogja
elvégezni ezt a tevékenységet. Mi nem hirdethetjük meg.
A tornaterem folyamatosan ki van használva, most éppen az óvodásoknak van karate oktatás, a
nyugdíjasoknak egy héten kétszer van sportolási lehetőség, a nagyobb gyerekeknek EFOP-os
pályázat keretében szombatonként, de alkalomszerűen hétköznaponként is működnek ezek a
sportedzések. Amennyiben konkrét időpontot mondanak nekem, egyeztetünk és megnézzük
mikor van szabad időpont.
Művelődési ház rendezvényre történő kivételével kapcsolatban, volt egy monitoring időszak, 5
éves időtartam, ami most letelt. Eddig is lehetett volna bármilyen rendezvény, természetesen
nagyobb odafigyeléssel, az állagmegóvás nagyon fontos viszont részünkről nincs akadálya.
Kiss József: Két tévedést hallottam, az útalapot ha kiszedjük aláteszünk egy geotextíliát hogy ha
a terhelés következtében a kavics mindig ül lefelé a sárba. 3 év múlva ez az út úgy fog kinézni,
hogy a sár a kavics tetején lesz. Amit leraktak kavicsot ki kell szedni és új útalapot kell készíteni.
Ha megvan a megfelelő tömörség arra rá lehet aszfaltozni. Tehát ez a kivitelezés nem volt
megfelelő.
Juhász Jánosné polgármester: Ez nem útalapnak készült, útpadkának készült, hogy ki tudják
egymást kerülni a járművek.
Kiss József: De ez alkalmatlan arra, hogy erre aszfalt kerüljön, ahhoz újra ki kellene szedni.
Juhász Jánosné polgármester: Várjuk az észrevételeket.
Szadai Csaba: Ajánlom figyelmébe a polgármesternek, hogy figyeljenek oda a kivitelezésre a
leendő piactér építésénél. Mert, amit most betonoztak azt seperni lehet, ez a későbbiekben
problémát fog jelenteni.
A másik dolog, pedig, hogy az üzleteket lehet kötelezni arra, hogy a csomagoló anyagokat
elszállítassa vagy ez alanyi jogon szelektálva ingyen és bérmentve elszállítják?
Szekeres Róbert képviselő: Hulladékszállító céggel kell kötni szerződést és elszállítják. Ha
ellenőr jön pl: NÉBIH-től akkor ezt a szerződést be kell mutatni.
Szadai Csaba: Én nem szeretnék konfrontálódni, de a helyi 100-as üzletben az összes PET
palackot, csomagoló anyagot órákon keresztül égetik hajnalban vagy a késő esti órákban. Meg
lehet fulladni felénk és nem tudunk mit csinálni. Javasoltam már nekik, hogy szállítassák el a
csomagoló anyagot, mert mindenhonnan elszállítják.

Juhász Jánosné polgármester: Rendben, próbálunk lépni ebben.
Szekeres Róbert képviselő: Meg kellene nézni, hogy a 100-as üzletnek milyen működési
engedélye van, van-e arra engedélye, hogy ott alkoholt fogyaszthassanak, tehát vendéglátói
tevékenyeségre van-e jogköre. Ha nincs, akkor a polgármesternek és a jegyzőnek ellenőrizni
kellene.
Juhász Jánosné polgármester: A piaccal vannak problémáink, megtettük a megfelelő
intézkedéseket, a kivitelezőt kötbérezzük jelen pillanatban. Most úgy néz ki, hogy ennek a
befejezési határideje a támogatási szerződés megkötését követő 36 hónap, amely 2020. 06.06-án
fog lejárni. Ma volt egy egyeztető tárgyalás, a kivitelező elvállalta, hogy határidőig teljesíti a
munkát. Engedélyeztetések vannak elmaradva, amelyhez az irányító hatóság segíteni fog majd a
kivitelezőnek. A műszaki ellenőr beírta az e-naplóba, hogy az eddig elvégzett munka teljes
mértékben átvehetetlen. A betont fel kell nekik szedni, mivel felégett, újra kell építeni.
Ez a beruházás egy 2016-os pályázat az áremelkedés miatt 8-10 millió plusz költséget jelent a
vállalkozó számára. 2020. május elején át kell, hogy adják.
Tomikné Szadai Gabriella: Én úgy tudom, hogy akinek üzlete van, annak lenni kell
parkolójának. A 100-as üzlet előtt még valaki meg nem hal, addig nem fog semmi történni.
Különösen sötétben veszélyes, nincs megoldva a parkolás.
Másik probléma, hogy nem nyitják ki időben a temető kaput, ott kell várakozni sokáig. Emellett
a térkő nem jól van lerakva, nem lehet rámenni autóval, a sáron keresztül kell bejárni.
Juhász Jánosné polgármester: Temetések előtt én úgy tudom, hogy a virágot be lehet vinni,
tehát nincs bezárva a hátsó bejárat, tehát ott meg lehet közelíteni, a térkőre is rá lehet menni. Egy
részen megsüllyedt a térkő, mert a halottas kocsi beállt a ravatalozó bejárata elé. Ezért nem
nyitjuk ki a temetkezés vállalkozók miatt a nagykaput.
Amikor megkapták az engedélyt a 100-as boltra valószínűleg nem volt nekik kötelezettség a
parkoló kialakítására. Korlátot lehetne az árok mentén elhelyezni, mert az elég veszélyes.
A közvilágítás cseréjét pedig direkt azért kezdtük el attól az úttól, ahol a 100-as üzlet is van,
hogy megfelelően megvilágítsuk azt a szakaszt.
Szekeres Róbert képviselő: Szerintem a kresz szabályozza a parkolást, ebbe nem kell
belemerülni, ugyanúgy veszélyes az iskolánál, az óvodánál is. Van olyan, hogy a gyerekek a
sportlétesítményből szaladnak át az úton felügyelet nélkül az iskolába. Meg kell állni. Az
iskolánál is fontos lenne egy parkoló, mert a tanárok gépjárművei elfoglalják az út felét szinte.
Fehér Linda: Az Akácfa úttal kapcsolatos a kérdésem, ugye már sok évvel ezelőtt
megváltoztatták az utca nevét, se a GPS-en, se térképen illetve sehol nem változott meg. Sokszor
ez kellemetlenséget okoz. A csatornázással egyidőben számíthatunk-e arra, hogy lesz utunk,
járdánk, árkunk és esővíz elvezetőnk lesz? Vagy valami megoldás lesz-e erre? A járda
alkalmatlan a közlekedésre. A fűzfás rész miatt az S alakú kanyar szinte beláthatatlan. Azokat a
fákat meg lehetne-e nyírni, vagy tudnak-e más megoldást erre? Az árkon kívül van és az
közterület szerintem.

Juhász Jánosné polgármester: Megnézzük, mit tudunk kezdeni ezekkel a fűzfákkal, hogy
belátható legyen ez a szakasz.
A GPS-szel kapcsolatban nincsenek módosítva a régi utca nevek. Nálunk is szokott jelentkezni
ez a probléma.
Volt ott egy kis árok régen, ami az esővizet elvezette, ez az árok be lett túrva.
A martaszfaltos részt azért készítettük, hogy valamelyest lehessen közlekedni rajta.
Ezek a ottani járdák már most nem helyrehozhatóak, nem lesz célszerű aszfaltozni, mert nincs
stabil alap, keressük a megoldást, hogy milyen járdát tudnánk kialakítani a gyalogos
közlekedéshez. Valószínűleg ez nem egy év leforgása alatt fog megvalósulni.
Balogh Istvánné: A pulykás tanyánál három kuvasz kutya kijárkál, fel lehet-e őket szólítani
valahogyan?
Juhász Jánosné polgármester: Természetesen, fogunk nekik szólni, felszólítjuk őket írásban.
Ez már többször volt probléma.
Majláth Tamás: Hogyan lehet a romos házakról elhordani a szemetet? Az újsorról oda hordják a
szemetet. Valamint a Gyóni utca 3. szám alá odahordtak nagyobb mennyiségű szemetet. Én
segítenék az eltakarításban.
Juhász Jánosné polgármester: Van-e ennek tulajdonosa? Esetleg olyan beazonosítható dolgot
nem találtak ott, amiről kiderül, hogy ki hordhatta oda a szemetet?
Majláth Tamás: Én úgy tudom, hogy a bank a tulajdonos. Nem találtunk olyan dolgot.
Juhász Jánosné polgármeser: Ha valóban tud segíteni, akkor egyeztetünk időpontot, egy
konténert lehet, hogy oda tudnánk tetetni.
A cseréphulladék viszont intert hulladék nem rakható össze az egyéb hulladékkal.
Majláth Tamás: A Köztársaság útnál, a mostani felújításnál betömtek egy átereszt a korlát
végénél, tud erről az önkormányzat?
Juhász Jánosné polgármester: Holnap ki fogok menni személyesen megnézni.
Majláth Tamás: A közvilágítás kapcsán jelezném, hogy több lámpa nem világít a gyalogos
hídnál, elég sötét az a rész.
Juhász Jánosné polgármester: Azt úgy tudjuk beazonosítani, hogy szükséges lenne az oszlopon
lévő szám. Ha valaki bejön és jelzi nekünk, akkor szólunk az áramszolgáltatónak,15 nap a
javítási idő.
Ürmös István képviselő: Az előző képviselőt-testületi ülésen jóvá lett hagyva, hogy legyen a
képviselőknek fogadó órája. Egyeztetés után valószínűleg a könyvtár épületén belül lesz egy
irodahelyiség, ahol meg lesz hirdetve az időpont, lehet majd regisztrálni, de bárki jöhet spontán
is. Egy új rendszert vezetünk be és a megkereséseket továbbítani fogjuk a képviselő-testület és a
polgármester asszony felé.

Van-e még valakinek kérdése?
Amennyiben nincs egyéb kérdés, a továbbiakban a Közmeghallgatást lezárom. Köszönöm a
részvételt a megjelenteknek. A felmerülő problémákon pedig igyekszünk segíteni. Nyugodtan
kereshetnek bármilyen jellegű problémával, igyekszem javítani a kialakult helyzeten. A
képviselő-testület célja, hogy közösen tegyünk a település élhetőségéért.
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