Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án
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, Erdődi
Sándorné, Györök Zsolt Zoltánné, Hanfeldt István, Soltész Zoltánné, Szabó Tibor,
Végváriné Nyíri Lídia képviselők
Megjelent meghívottak: Baloghné dr. Nagy Edit jegyző, Véghné Bágya Ildikó közművelődési előadó
Szentgyörgyi József polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, valamint a tisztelt
lakosokat, akik megjelentek a közmeghallgatáson. Örömét fejezi ki, hogy egy ilyen mozgalmas év – három választás – után még sokuknak van ereje eljönni egy ilyen eseményre,
ezt külön köszöni. Ismerteti, hogy a menetrend szerint elsőként bemutatja a megválasztott
képviselőket, külsős bizottsági tagokat, majd egy beszámolóval folytatja a közmeghallgatást. A bevezető után javasolja, hogy a jelenlévők tegyék fel kérdéseiket, amelyekre rögtön
válaszol is.
Elsőként – ülésrend szerint – bemutatja az október 12-én, öt évre megválasztott képviselőket, majd a jelen lévő külsős bizottsági tagokat:
- Györök Zsolt Zoltánné képviselő-asszony, a kulturális és a pénzügyi bizottság tagja,
- Soltész Zoltánné képviselő-asszony, a kulturális és a szociális bizottság tagja,
- Végváriné Nyíri Lídia képviselő-asszony, a szociális bizottság elnöke,
- Szabó Tibor képviselő, az ügyrendi bizottság tagja,
- Erdődi Sándorné képviselő-asszony, a pénzügyi bizottság elnöke és az ügyrendi bizottság
tagja,
- Stefanik Zsolt alpolgármester, feladata a lakossági kapcsolattartás, önkormányzati gazdasági ügyek koordinálása,
- Hanfeldt István képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke és a pénzügyi bizottság tagja
- Bagaméry Ábelné Hatvany Viktória – aki jelenleg nincs jelen – a kulturális bizottság elnöke
- Kóti Attila a pénzügyi bizottság tagja,
- Lengyel Izabella a szociális bizottság tagja,
- Király Ágnes a kulturális bizottság tagja, valamint
- Török Mátyás az ügyrendi bizottság tagja.
Elmondja, az elmúlt négy évről a választási kampány során már hallhattak a jelenlévők,
ezért szakít a hagyománnyal és nem a múltról beszélne, hanem a jövőről.
Tájékoztat arról, 2013. január 1-jével jelentősen átalakult az önkormányzat finanszírozása
és működése, mert a korábbi adórendszer szerkezeti felépítését a kormány módosította, ami
azt jelenti, hogy korábban normatívaként érkeztek az önkormányzathoz a pénzek, az itt élő
lakók személyi jövedelemadója után kapott az önkormányzat támogatást, valamint a saját
adóbevételek voltak. Ez a három nagy összeg alapozta meg a város működését. Két jelentős
változás történt. Az egyik, hogy megszűnt az szja átengedett része, mely a megszűnésekor –
2012 után – évi 132 mFt-ot jelentett. A másik, korábban a gépjárműadót az önkormányzat
kapta meg azért, hogy abból a helyi utakat működtesse, a helyi kiadásokat fedezze, de a
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gépjárműadó 60 %-a is elment 2013. január 1-jétől a központi költségvetésbe, így nem ezek
a források nem állnak a város rendelkezésére. Informál arról, hogy a város költségvetése évi
800-850 mFt, melyből kb. 450 mFt helyben beszedett adó, a másik 400 mFt-ot az állam adja a különböző feladatok ellátásáért. A lakosság mindebből annyit láthatott, hogy 20062010 között nagyon sok minden történt, mert ezen időszakban évi kb. 200 mFt volt különböző beruházásra, fejlesztésre. Ez a lehetőség 2010 után már nem volt meg, 2011-2012-ben
az iskola beruházásra költöttek, majd 2013-ra 40-50 mFt-ra apadt az a beruházásokra költhető összeg, amelybe a testület beleszólhat, a további kb. 800 mFt kötött, abból béreket fizetnek, dologi kiadások vannak, sorolhatná. Szól arról továbbá, hogy felborult a város adólogikája is. Halásztelken jelenleg, ha valakinek üres belterületi telke van, akkor arra telekadót fizet, ami korábban 50,- Ft/m2 volt, jelenleg 30,- Ft/m2. Ha valaki a telkét beépíti, akkor azon a telken ingatlanadót fizet, mely 2002 óta 600,- Ft/m2, azonban ha benne lakik a
tulajdonában, akkor nem fizet adót. Ennek a logikája az volt, hogy azért nem fizet adót,
mert akkor ő után az szja 8 %-át megkapja az önkormányzat. Ezért érdekeltek voltak abban,
elérjék azt, hogy a lakosok bejelentkezzenek az ingatlanukba, akkor nem kell tőlük adót
szedni, hanem megkapják az államtól az szja 8 %-át. Ez a rendszer bukott meg 2013. január
1-jével, mert ha nincs átadott szja, akkor nincs mivel gazdálkodni. A kormányzat abba az
irányba megy, hogy amit ki lehet szedni az adórendszerből, azt kivette és azt mondta a településeknek, hogy bármilyen adót kivethetnek. Hangsúlyozza, a településekben azonban van
egy teljesítőképessége, ami alapján nem mondhatják, hogy korlátlanul beszedik azokat a
bevételeket, melyeket elvisz az állam. Leegyszerűsítve, a gépjárműadóval és átengedett
szja-val 180-190 mFt ment el a város költségvetéséből, ekkora adóemelést nem lehet végrehajtani a településen, ahol összesen 400 mFt adót szednek, tehát egy 50 %-os adóemelést
egyik évről a másikra nem lehet végrehajtani, mert az elégedetlenség és a teljesítőképesség
kárára is menne, romlana az adómorál. A rendszeren azonban mindenképpen változtatni
kell, egyrészt azért, mert 12 éve nem nyúltak hozzá, másrészt a logikája is megdőlt. Két út
lehetséges: vagy bevezetik az általános kommunális adót (mint a környező településeken is
tették) vagy marad a jelenlegi adó rendszer, de a mértékén változtatni kell. A szakmai munkát elkezdték, de még nincs kialakult álláspont, viszont mindenképpen lépni kell, mert különben elérik azt a működési szintet, amikor nem döntenek semmiről, a testület működik,
megérkezik a normatíva, a saját adóbevétel és a korábbi döntések, kötöttségek miatt ki is
megy. A testület szerepe ettől fogva jelképessé válik, nem tud megfelelni a lakossági igényeknek. Példaként említi a közvilágítást. A város életében a másik változás, újdonság a
bölcsőde, melynek megépítése és az, hogy megtelt halásztelki gyerekekkel, nagy öröm,
azonban a kiadási oldalon van növekmény, azonban azt gondolja, az arányok tartásával
tartható, működtethető. Sokszor felmerült, miért kérnek a bölcsődei gondozásért díjat, ha az
óvodaiért és iskolaiért nem kérnek. A bölcsőde speciálisabb terület, sokkal nagyobb az egy
főre eső költség, mint az óvodában, iskolában, mert a bölcsődében egy csoportban 12 gyerek van 2 gondozóval, az óvodában, iskolában 25-28 fő van egy óvónővel, tanárnővel, tehát
az egy főre jutó bekerülési költség lényegesen nagyobb a bölcsődében. A továbbiakban szól
arról, hogy van néhány olyan terület, mely jelentősebb kiadást fog hozni. Elsőként említi a
Kisgyár utcai csatornagondot, ahol a lakótelep magasabban van, onnan kifolyik az esővíz,
végigfolyik az utcán és az utca közepén – az orvosi rendelő környékén – van az „utca feneke”, ott feljön az a víz, ami lefolyik a lakótelepről. Halásztelken a szabály az, hogy a leesett
esővizet telken belül kell szikkasztani, ami a lakótelepnél nem lehetséges. Szerencsésnek
tartja, hogy kész a tököli szennyvíztisztító, mely közel 2 milliárd Ft pályázati forrásból készült el, Halásztelek, Szigethalom és Tököl beruházásában. Másodikként szól az utcák állapotáról, sok utca felújítását el kell indítani, azonban egy-egy szakasz 12 mFt-ba kerül. Példaként említi az Ilona utcát, Hold utcát, valamint a Hold közt. A Hold utcát ki kellene szélesíteni. Folyamatos tevékenységet ad még az iskola bővülése. A cél az volt, valamint azért
fordítottak közel 1 milliárd Ft-ot az iskola felújítására, bővítésére, hogy aki Halásztelken
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lakik, az ne Budapestre hordja a gyerekét iskolába, hanem a településen belül kapják meg a
különböző ismereteket, a plusz angolt, zenét, vagy számítástechnikát. Közel 100 gyermek
iratkozott be, négy osztály van évfolyamonként, ami terem problémát jelentett, ezért új tantermeket kellett kialakítani a meglévő infrastruktúrában. A könyvtár jelenleg ideiglenesen
tornateremként működik a kötelező testnevelés miatt, de hiába van két tornaterem, 36 osztály jár az iskolába, 36 testnevelés órát kellene biztosítani 6 óra alatt, tehát 6 tornateremre
lenne szükség. Az elkövetkezendő ötéves ciklusra nagy ígéret volt egy tornacsarnok megépítése, mely három tornateremre lenne osztható. A tornacsarnok megépítéséhez 800 mFtra lenne szükség, melyet az évi 40 mFt-ból kellene összetenni, ezért pályázati úton próbálnak forrást szerezni. A továbbiakban tájékoztat arról, hogy a temető, a sportcentrum, a parkok rendben vannak. Egy új park van, a Petőfi park, melyet viszonylag igényesen alakítottak ki. Azt gondolja, a játszótereket kinőtték, mivel sok gyermek van, sokan járnak a játszóterekre, ezért évente 10-12 mFt-os beruházásokra lenne szükség ahhoz, hogy elegendő játszótéri eszköz legyen a játszótereken, esetleg szabadtéri fittnesz-eszközök legyenek, melyre
már megjelennek társadalmi igények. A játszóterek fejlesztéséhez is próbálnak pályázati
forrásokat szerezni. Elindult a Rákóczi úton a járdacsere program, melynek logikája, hogy
először ott cserélik a járdát, ahol a legtöbben járnak. Első ütemben az Óvoda u. és a Seki
pékség között lett kicserélve a járda térkövesre, egy-egy ilyen szakasz 6 mFt-ba kerül. Kritika lehet, hogy miért cserélték ki a járdát 6 mFt-ért a Diófasor utcától a reptérig, de ott
azért volt szükség a járdacserére, mert vízvezeték építés történt, mely a járda mellé volt tervezve, azonban kiderült, hogy minden rajzi feltüntetés nélkül ott találhatóak a reptérnek a
hírközlési kábelei, így kénytelen voltak bevinni a vízvezetéket a járda alá, amihez fel kellett
bontani a járdát, majd újra megépíteni. A jövő évi költségvetést illetően nem számít sok jóra, mivel úgy látta, hogy az állami önkormányzati forrás 13 milliárd forinttal kevesebb lesz
a tavalyihoz képest. Azt gondolja, meg kell hozni az első hálátlan döntést az adórendszer
felülvizsgálata kapcsán, adót kell emelni, azért nem lesznek szerethetőek, szimpatikusak,
azonban másképp nem tudják életben tartani a várost, ezért ezt a döntést fel kell vállalniuk.
Jelenleg folynak a viták, egyeztetések, két hét múlva bizottsági ülés, három hét múlva testületi ülés lesz, akit érdekel, az nyomon követheti az eseményeket.
Köszöni a figyelmet, a jelenlévőknek ad hozzászólásra, kérdésre lehetőséget.
Tanács Sándor (cím nélkül) érthető volt a beszámoló, gratulál a képviselő-testület megválasztásához, leginkább Polgármester úrnak. További sikeres munkát kíván.
Igaz Tibor (Szent-Györgyi Albert u. 36/A.)
- ne felejtsék el, hogy a Kormány kifizette a város adósságát, közel 400 mFt-ot,
- adót csak azoknak kell fizetni, akik nem rendeltetésszerűen használják az ingatlant,
- aszfaltozással kapcsolatban megjegyzi, az ígéret az volt, hogy be lesz fejezve, de az
északi oldal nem lett befejezve, hiteltelenné vált a dolog, de bízik abban, hogy jövőre befejeződik,
- Valószínű jövőre meg lesz az új Posta, Polgármester úr dolga, hogyan rendezi,
- Nem megoldott az északi területen a IV. háziorvosi körzet, feltétlen szükség van rá,
sok a fiatal,
- Sikerült elérni a Volánbusz járatsűrítését, de nagy igény van a kékbuszra is, mert éjszakai járat is üzemelne, és akik színházban voltak Pesten, nem kellene taxival hazajönniük,
- bízik abban, hogy megoldódik az északi területen a víz probléma is
Szentgyörgyi József válaszai:
- Az északi terület aszfaltozása valóban késik, mert számításai szerint már rég meg kellett
volna kapni azt a hitelt, amit áprilisban kértek. 50 millió Ft-os hitelkérelmet nyújtottak be
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és április óta nem hagyta jóvá a Kormány. (Az önkormányzatok hitelkérelmét ugyanis most
már a Kormány hagyja jóvá.) Mivel tartani akarták az ígéretüket, ezért szeptember hónapban megrendelték az útépítést és el is készült az útalap, de a fedélzáró rész még hiányzik.
- A IV. háziorvosi körzetről tárgyalásban vannak az új háziorvossal, idén kiírásra kerül a
pályázat. A Gábor Dénes utcában szeretne lakással együtt rendelőt építeni 2015-ben.
- A tömegközlekedésben a problémát átmenetileg az okozta, hogy Csepel forgalomlassítást
kezdett a Csepeli úton és a Plútó utcában, de mostanra már feloldották.
- Halásztelken 3500 ingatlan van és 6000 személygépjármű, tehát a közlekedést zömében
autóval oldják meg az itt élők. A gerincút átadása óta javult a várakozási idő, 45 percről 20
percre csökkent, azonban még mindig problémát jelent reggel csúcsidőben a közlekedés.
Az új M0-ás átadás után ígéret volt, hogy lebontják a régi hidat, de ez sem történt meg. A
problémát az oldaná meg, ha a két lejárónál megépülne a két körforgalom, ennek egyeztetését folyamatosan kezdeményezem az illetékes hatóságoknál.
- A posta magáncégként működik, a Postaterv nevű cég döntésén múlik minden. Amit az
ügyben tenni tudnának az, hogy magasabb áron kivásárolják az épületet, erre tettek ajánlatot a postának.
Atkári Éva (Csatár Gy. u.) kérdezi, milyen ütemben lesz átépítve a szennyvízelvezetés a
Csatár György utca felé, mert a nagy esőzés után felmegy a lakásokba a szennyvíz.
Szentgyörgyi József válasza, a legnagyobb probléma Halásztelken a Kisgyár utcai vízelvezetés. Nagy beruházás ennek végleges megújítása, amely csak pályázati pénzből tud megvalósulni, saját erőből nem. Mivel a Kisgyár utcai átemelő nem bírta el az esővizet, ezért a
bontási engedélyt kiadta a hivatal az út felbontására, amely október közepétől él. Miután az
esővízzel megtelt a hálózat, így a rendszerben a szivattyú és a csőszakasz hibája miatt szorul javításra egy szakasz. A nagy problémát ennek a szakasznak a javításával kiküszöbölték, tehát már karácsonykor ilyen probléma nem fordulhat elő.
Nagy Jánosné (Bethlen G. u. 14.)
- kérdezi, hova fordulhatnak, ha elönti a szennyvíz a lakást, udvart?
- olyan utcák, házak előtti részek, széles sövények vannak, ahol nem tudnak esernyővel, egy gyerekkel nem lehet elmenni, le kell menni az úttestre, ahol jönnek az autók, ott azokat kell kerülgetni. Szabjanak ki bírságot.
Szentgyörgyi József válasza, bátran forduljanak a problémával a városüzemeltetéshez, a
Halásztelki Hírmondóban megtalálják a számot, de hívhatják a polgármesteri titkárságot is,
akik értesítik az illetékeseket. A másik problémát köszöni, hogy felvetette, mivel sajnos
gyakorlattá vált Halásztelken, hogy a járdát és az árkokat is a lakosság zöld növényzettel ülteti be. Az út tengelyéig a lakos köteles eltakarítani a járdát és rendben tartani az árkot. Van
olyan ingatlan pld. a Hajnal és az Óvoda utcában, ahol beavatkoztak és kivágták a nagy
gazt. A városüzemeltetésnek nem feladata, de ahol többszöri felszólításra sem találnak senkit az ingatlanon, ott rendet tesznek az utcán is. A Mária utca állapota például tarthatatlan.
Konfliktust fog jelenteni, de tervezik, hogy ott is be fognak avatkozni, fel fogják törni, ahol
magasabban van az útnál a kijáró, vagy a járda, 1,5 -1,5 méteres parkoló részt fognak kialakítani. A gyalogosok biztonsága érdekében meg kell szabadítani a járdákat a növényzettől.
Nagy Edit (Géza u. 1/b.)
- Az árok nem látszik ki a víztől, ha nagy esőzés 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,
- Kálmán u. – Akácos u. nincs világítás
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Szentgyörgyi József polgármester válasza, ahol nincs világítás, ott sajnos oszlop sincs, a
bővítés pedig csak tervszerűen engedélyezett. 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. Ahol nincs, ott a városüzemeltetés kiássa az
árkokat, mint például most a Bólyai utcában. A 6 méteres útszegély pedig azért kell, hogy
az autó a házak előtt meg tudjon állni, ne az úttesten maradjon.
Atkári Éva (Csatár Gy. u.) jelzi, az Árpád utcában nincs rendezve a terület, az eperföld
előtt elkezdte építeni valaki a kerítését úgy, hogy nem adta le a területet, mint ott a környéken mások.
Gurbiné közbeszól, hogy ő például 3 m-t leadott, addig nem kapott építési engedélyt.
Szentgyörgyi József válasza, az Árpád utca és a Katalin utca, valamint az eperföld nem lett
belterületbe vonva. A környéket az útkarbantartás keretében fogják rendbe tenni. Tájékoztat
arról, hogy a belterületbe vonás akkor lett volna korrekt ezen a részen, ha egységesen minden telek bevonásra került volna. Ezt a területet 2005-ben kellett volna szabályozni, aki ezt
csinálta az bele is bukott, mert az óta egyetlen képviselőt sem választottak meg soha semminek. Politikai felelősségre vonás történt, de attól független ez egy nagy probléma maradt,
amit 20 év alatt sem tudnak felszámolni. Az 1990-ben parcellázott részen 2010-ben készült
el az aszfaltburkolat, az ott élőknek 20 évet kellett erre várnia. A város a belterületbe vonással rengeteg adósságot, feladatot vállal (útépítés, bölcsődei, óvodai, iskolai férőhely biztosítása, közvilágítás bővítések stb.). Hangsúlyozza, egy magáningatlan után nincsen közvetett adóbevétele a városnak, ebben az adórendszerben nem jár pénzzel az, ha több a lakos.
Azaz az szja-ból nincs bevétel egyetlen lakos után sem, a gépjárműadóból 40 % marad, ingatlanadót nem fizet, ha be van jelentkezve, így a kb. 20 eFt-ból nem tud megcsináltatni
egy 600 eFt értékű beruházást. A városfejlesztésben a Géza utca egy kuriózum, hiszen
2010-ben ott még nem volt ott egyetlen ingatlan sem, 2014-re tele van az utca, és már az
útalap is készen van. Ekkora sikertörténetet még egyetlen utca sem futott be Halásztelken
az elmúlt 60 évben.
Pásztor Józsefné (Kölcsey u. 35. – Bolgárkertész u. 29. sarok)
- már korábbi közmeghallgatáson is jelezte, hogy a Kölcsey – Bolgárkertész sarkán
lakik, a mellette lévő szomszédnak nincs árka, ezért befolyik az udvarára a víz, ha
nagy eső van,
- nem kapják a Halásztelki Hírmondót.
Szentgyörgyi József válasza, a jelzett területet kimegy és megnézi. A Halásztelki Hírmondót a jövő hónaptól a postával fogják terjeszteni, hogy könnyebb legyen a számonkérés.
Vincze József
- Táncsics Mihály utca Polgármester úr szerint rendben van, de csak a Petőfi utcáig
van rendben, a Petőfi és Bolgárkertész u. el van felejtve, nyáron nyelni lehet a port.
- A Somogyi B. u. – Szabadság u. közötti szakaszon, kb. a Táncsics 60. számnál a bejáró 10 cm-rel feljebb van, mint kellene.
- Kéri, hogy legyen sportrovat az újságban és legyenek benne a meccsek időpontjai.
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Szentgyörgyi József polgármester az említett területen úterősítést kell csinálni, mivel ott
sokan építkeznek, a másik problémát – bejáró magassága – megnézeti. Az újságban természetesen lesz sportrovat.
Horváth Sándorné
- Csütörtöki tüzelés nem tüzelés, hanem füstölés, nem lehet az ablakokat nyitva tartani reggel, napközben és este sem, nem lehetne-e 8-18 óra közötti időszakra korlátozni? Vagy megoldás lehetne, ha az Aries zsákokat árulna, és a kukások vinnék el a
zöldhulladékot is, mert az is tarthatatlan, hogy a hivatal előtt bűzölögnek a zsákok.
- A kutyákat sétáltatók nem szedik össze a kutyapiszkot, lépten-nyomon belelépnek.
- Eltűntek a fák a közterületekről.
- Rákóczi F. úton a kapukijáró külső peremében (takarékszövetkezet környékén) el
lehet esni.
- Sok háznál a pincelejáró a járdából van elvéve.
- Közvilágítás – ELMŰ-vel 2 hónapot veszekedtek.
- Iskola előtt rendőri felügyelet kellene, behajtanak a tiltó tábla ellenére, elfoglalják a
mozgáskorlátozottak részére fenntartott helyeket.
- Egészségházban a fogorvos hiába ad időpontot, nem tartja azt be és sokat kell várni.
- A Hírmondóban ha megjelenik egy cikk a régi időszakról, előtte jó lenne, ha beszélgetnének olyanokkal, akik régi halásztelkiek, mert sokszor nem valósak a leírtak.
- Kérdezi, hány külsős tagja lehet a bizottságoknak, mert jó lenne, ha nemcsak pártembereket kérnének fel, hanem „egyszerű” lakosokat is.
- Sírhelyek lejárta.
Szentgyörgyi József válaszában kifejtette, hogy szerinte még az egyszeri csütörtöki tűzgyújtást is meg kellene szűntetni. Pénzügyi tervezés kell a hulladék egyéb módon történő
megsemmisítésére. Kidolgozás alatt van a terv, amelyet pályázati pénzből tudnának megvalósítani, mely szerint a lakosság részére vásárol az önkormányzat 8 ezer forint értékben egy
sárga színű kukát a papírhulladéknak, 8 ezer forint értékben egy kék színű kukát a műanyag
hulladéknak, és 4 ezer forint értékben pedig egy komposztáló kúpot a kertekbe.
A közvilágítást átalányban fizetik, kéri a tisztelt lakosokat, hogy amennyiben hibát észlelnek, a villanyszámlán szereplő ingyenes számon jelentsék be, ha probléma van az oszlopokon a világítással. De a polgármesteri hivatalba is jelezhetik, onnan továbbítani fogják a
problémát az ELMŰ felé. Az újságban megjelenő helytörténeti cikkek valóság hitelesítésére sajnos csak 7-8 ember tud reagálni, hiszen nem öreg a város, kevés helytörténeti múltja
van. Most alakítják ki a történelmi hagyományokat, ilyen például a Petőfi kertben idén elhelyezett képkeret is.
Rákóczi F. út 2-ből egy hölgy
- nem tudnak kijönni, olyan rosszak a körülmények, térdig ér a sár, stb.
- víz bevezetésének lehetősége,
- trabantok is akadályoztatnak.
Szentgyörgyi József az érintett területen lakókat emlékeztette arra, hogy ez sajnos mind
külterület. Ha egy jól szituált város lenne, akkor megvásárolnák és ledózerolnák a területet
természetesen megfelelő kárpótlással az ott lakóknak. Ezt a problémát csak
városrehabilitációval lehet rendbe tenni. Ez a város erre nem elég érett és nem elég gazdag.
A II. Rákóczi Ferenc út 2. szám alatt 27-28 lakos van különböző ingatlanon bejelentkezve.
Hangsúlyozza, erőn felül teljesítettek az idén, amikor 6 mFt-ért ivóvízhálózatot és 5 mFt-ért
járdát építettek az érintett szakaszon.
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Pásztor Kinga:
- orvosi ügyelettel van problémája, kihívták a gyerekhez, az orvos messziről ránézett,
és közölte, hogy nincs semmi baja, majd két nap múlva kórházba került a gyerek,
mit lehet tenni ilyenkor, hol lehet panaszt tenni?
- kifogásolja a magas bölcsődei térítési díjat, kérdezi hogy alakult ez ki, valamint a
krétát, játékokat a bölcsődében, csúszda nagyon keskeny, hinta alatt kövek vannak.
Szentgyörgyi József válaszában kérte, hogy amennyiben az orvosi ügyelettel kapcsolatban
ilyen panasz merül fel, azonnal telefonáljanak a hivatalba és jelezzék írásban a problémát
24 órán belül. Ahhoz, hogy ki lehessen vizsgálni, konkrét esetet kell ismerni. Köszöni a jelezést. Kiegészítésként elmondja, hogy 20-25 ezer főnél kell önálló ügyeleti rendszert fenntartania a településeknek, amely 2,5 millió forint havonta. Annak ellenére, hogy Halásztelken még 10 ezer fő sem lakik, a város 1,3 millió forintot fizet havonta azért, hogy legyen
helyben ügyelet. A bölcsődei térítési díjak kialakításánál tudniuk kell, hogy a szülők térítési
díját még az önkormányzat 500 ezer forint/év/gyerek összeggel kiegészíti. Abban az esetben, ha a 15.000,- Ft/hó a szülőknek nagy problémát jelent, a Szociális Bizottsághoz egyedi
esetben kérelemmel lehet fordulni, s amennyiben indokolt a körülmény még pótolni tudják
segéllyel. A bölcsödébe a játékokat az uniós szabványok szerint vásárolták. Az egyéb apró
problémák megoldása érdekében nyugodtan forduljanak az intézményben dolgozó gondozónőkhöz, vagy akár közvetlenül az intézmény vezetőjéhez is. Amennyiben nem találnak
megoldást, abban az esetben továbbra is várja észrevételeiket a polgármesteri titkárságon.

További kérdés, észrevétel nem lévén, megköszöni a megjelenést, a közmeghallgatást 20,00
órakor bezárja.
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