Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 10-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, Soltész Zoltánné, Szabó Tibor, Végváriné Nyíri Lídia képviselők
Megjelent meghívottak: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző, 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. Prezentációjában az alábbiakról szólt:
- A költségvetést a pénzügyi helyzet határozza meg, melynek jogszabályi környezete
az utóbbi időben sokat változott, 2013 óta jelentősen átalakult az önkormányzatok
finanszírozása, működtetése; A lakosságszám folyamatos emelkedése ellenére a város költségvetése drasztikusan visszaesett, ami 2010-ben közel 2 milliárd Ft volt.
- Fájdalmasan érintette az önkormányzatot a gépjárműadó elvétele, mely azért fontos,
mert ezt a bevételt fordították útépítésekre; 2013-tól a gépjárműadó 60 %-át be kell
fizetni az államnak. Ismerteti a felújított és a felújítandó, problémás utcákat; Az átengedett személyi jövedelemadót is 2013-tól elvették a városoktól; Ezen kívül vannak a helyi adók, azonban nem minden lakos fizet helyi adót. Megjegyzi, a helyi
adórendszer vagyonalapú, nem általános hozzájárulási rendszer.
- Fontos döntés született az év elején, részben azért, mert a 2005-ben mindent belterületbe vontak, amit összefüggőként lehetett kialakítani, így 2-3 folt maradt ki a belterületbe vonásból. Hangsúlyozza, a település növekedését nem tudják megakadályozni, ezért úgy döntött a testület, hogy megkéri az árát. Ennek egyik fajtája a telekadó, a másik, hogy a belterületbe vonásért pénzt kér az önkormányzat, mely telkenként 2 mFt, lakásonként 1 mFt településfejlesztési hozzájárulást jelent. Ez néha
komoly konfliktust okoz. Ez az idén – ha minden teljesül – 90 mFt-ot jelent.
- 2014 óta nincs pályázati bevétele az önkormányzatnak, utoljára a bölcsődei beruházásra volt pályázati bevétel, kormányzati forrásokból pedig nagyon „pici osztogatások” vannak, 20-30 mFt-ot kapnak a települések.
- Ezzel szemben jelentősen nőttek a város adóbevételei, mely részben annak is köszönhető, hogy egy közel 2 milliárdos forgalmú cég is érkezett a településre. Három
nagyobb cég van a településen, a Cascade, a Tatár és a Novia, így elsősorban az általuk befizetett adóból van lehetősége a településnek a fejlesztésekre. A költségvetés
viszonylag alacsony hányadát – 18-20 %-át – tudják beruházásokra fordítani.
- A településen az átlagkereset bruttó 230 eFt, ezért a Képviselő-testület tavaly megemelte a hivatali minimálbért bruttó160 eFt-ra, de ennek sincs még megtartó ereje.
Tartósan, két-három éven keresztül legalább 10 %-os emelésre van szükség ahhoz,
hogy a jelenlegi dolgozókat megtartsák.
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Eredetileg a sportcentrumban szerettek volna egy 500 méteres futókört építeni, de
ezt felülírta a Hunyadi iskola belső udvarának felújítása, mely szeptember 1-jére elkészült, ennek költsége 40 mFt volt. Új térkőburkolattal és zöldfelületekkel igényes
belső udvar alakult ki. Közben elkészültek a teremfestések és egy újabb foglalkoztató kialakítása is.
Az iskola létszáma folyamatosan nő, minden évben kb. 100 gyerek iratkozik be,
négyosztályos évfolyamok indulnak, mely azt jelenti, hogy a 8 évfolyam 32 osztályt
jelent, plusz a 4 gimnáziumi osztály, tehát összesen 36 osztály jár az iskolába, a
gyerekek létszáma 850 körül mozog, melyhez a jelenleg infrastruktúra nem elegendő. A jogszabály szerint mindenkinek kötelező testnevelés van, melyhez 36 testnevelési órát kellene megtartani naponta, ehhez 6 tornateremre lenne szükség. Az erre
a ciklusra tervezett nagy beruházás egy sportcsarnok építése, mely napközben 3 tornateremként működne. Az iskolában a nyílászárócsere és a fűtéskorszerűsítés már
2008-ban megtörtént, az új épület elkészült 2010-ben, jelenleg elkészült az udvar. A
következő beruházás egy harmadik szint építése az első blokk tetejére, melynek két
és fél hónap alatt el kell készülnie, a beruházás várható költsége 300 mFt. A beruházással 5 tanterem és nyelvi szobák épülnek, mellyel négy évre megoldják az iskolai
férőhely problémát. Ennek a közbeszerzését idén decemberben ki kell írni.
Befejeződött a Somogyi Béla utca és a Bethlen Gábor utca sarkán a Humánszolgáltató Központ épületének felújítása, amelyben augusztustól már üzemel a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint itt kapott helyet az idősek nappali foglalkoztatója
is, mely kötelező önkormányzati feladat. Ennek megvalósításához sok segítséget
kaptak, többek között a Vöröskereszt is sokat segített.
Befejeződött a hivatal felújítása – nyílászárók cseréje, külső szigetelés –, új irattár
kialakítása a tetőtérben. A régi irattár épületének lebontását követően ki alakításra
került a dolgozók részére a belső parkoló, így több hely marad az utcán a postára
érkező lakosoknak.
A Közösségi Ház előtt kicserélték a balesetveszélyes burkolatot és felújításra került
a homlokzat.
Sor került az Egészségház nyílászáróinak cseréjére is, de szükség van még parkoló
kialakítására és az épület hőszigetelésére is, mely kb. 5-8 mFt költséget jelentene.
A Petőfi Kert díszburkolatot és automata öntözőrendszert kapott. A jelenlegi színvonalat folyamatosan tartani szeretnék.
Úgy gondolja, minden lakás értékét növeli az, ha rendben vannak a városi intézmények és közterek.
A Somogyi Béla utcában elhelyezésre került egy elektromos töltőállomás, mely 700
eFt-ba került és a későbbiekben szeretnének több helyen is kialakítani ilyen töltőállomást.
Ingatlanvásárlások: 1) A gáton túl az idén több mint 10 ezer négyzetméter területet
vásárolt az önkormányzat a zöldterület növelése céljából. 2) Tárgyalást folytatnak
az Antenna Hungáriával, remélhetőleg ez év végére rendeződik, mellyel egy 6-8
éves konfliktus végére tehetnek pontot. Két nagy – 74 és 66 méteres – antenna van a
Semmelweis utcai 3 ezer négyzetméteres területen, melyből az egyiket használják
csak. A 2005-ös HÉSZ 10 méterben határozta meg a legnagyobb magasságot, melyet az Antenna Hungária nem támadott meg időben, ez azt jelenti, hogy nem tudják
újjáépíteni a tornyot, mert nem kap rá építési engedélyt. Jelenleg egy megállapodás
jött létre, melyben mindkét fél enged. Az Antenna Hungária megengedi, hogy az
önkormányzat lebontassa azt a tornyot, amelynek a földhálója van, és hajlandó átadni a területet az önkormányzatnak játszótér hasznosításra, melyért évi 200 eFt
bérleti díjat kér 10 éves szerződéssel. A másik tornyot az Antenna Hungária lebon-
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tatja és épít helyette egy 70 méteres tornyot, melynek megépítését az önkormányzat
engedélyezi.
- Vízszikkasztók építésére került sor a legproblémásabb területeken.
- Útfelújítások: Hold utca, Ilona utca eleje, Semmelweis utca vége, a Diófasor utca
végig, mely közel 20 mFt-ba került. Előkészítés történt a Puskás Tivadar, Árpád,
Géza és Kálmán utcákban. Megjegyzi, ha az iskola bővítése prioritásban előrébb
van, ezért ezeket csak akkor tudják megcsinálni, ha az iskolához megkapják az állami hitelt.
- Sznezsana doktornő nyugdíjba vonult, új háziorvos dr. Szisz János, akinek a praxisvásárlását – 4 mFt-ot – az OEP finanszírozta, viszont a rendelőt az önkormányzatnak kell visszavásárolnia – 9,5 mFt-ért – majd kb. 3 mFt-ért felújítani és végül ingyenesen üzemeltetni. Az új, IV. háziorvos kapott egy új rendelőt, melyet az önkormányzat rendezett be.
- Információt ad a városi orvosi ügyelet létrehozásáról, finanszírozásáról.
- Szükség lenne – mivel növekszik a város lakosságszáma – egy új gyermekorvosi
körzet kialakítására is, mely kb. 20 mFt költséget jelentene.
- A város üzemeltetése egy feladat, de a civilek működtetik a várost, ezért igyekeznek
anyagilag támogatni minél több civil szervezetet. Kiemeli a Boksz Klubot, akik világbajnoki harmadik helyet, valamint több jó helyezést szereztek különböző versenyeken, a különböző tánc egyesületeket. Az egyik legnagyobb létszámú szervezet a
Vöröskereszt, akik elsőként a ruhaosztást és a szegényekkel való foglalkozást vállalták magukra. Itt jelzi, hogy a Posta közben leszerelik a ruhagyűjtő konténert.
Minden városi rendezvényen részt vesznek a nyugdíjas egyesületek.
- Következő időszak – 2017-2019 – feladatai:
Tervei közt szerepel a csütörtöki „égetés” megszüntetése;
Háztól történő szelektív hulladékgyűjtés;
Beépült területek aszfaltozása, útfelújítások
Járda építése az Óvoda utca-Kisgyár utca közötti szakaszon – az engedélyt
megkapták, azonban a beruházás átcsúszik a következő év tavaszára.
Sportcsarnok építése: 2007-ben már megtervezésre került, mely 2009-ben lejárt, ezért újra kellett terveztetni. A kosárlabda szövetséggel együtt kerül sor
a sportcsarnok megépítésére, akik azt vállalták, hogy a TAO támogatási keretéből a csarnok építési költségének 70 %-át vállalja. A csarnok építése 1,6
milliárd forint, melyből 1,2 milliárdot vállal a kosárlabda szövetség, kb. 480
mFt önrészt vállal az önkormányzat, melyhez állami hozzájárulású hitelre
van szükség. Várhatóan 2019 év elejére elkészül a csarnok.
Köszöni a figyelmet, a jelenlévőknek ad hozzászólásra, kérdésre lehetőséget.
Prodán Gábor (Erkel F. u.): Az Erkel Ferenc utca közlekedése kaotikus, annak ellenére,
hogy az egyirányúsítás sokat segített. A garázsból sem tudnak kiállni, mert a szülők elfoglalják a helyet reggel, amikor iskolába viszik, délután, amikor hazaviszik a gyerekeket az
iskolából. Kéri, hívják fel a szülők figyelmét a szabályos parkolásra, közlekedésre. Kérdezi,
mennyire helytálló az a hír, hogy a sportcsarnok, illetve az iskola bővítése miatt az utca páratlan oldalát felvásárolja az önkormányzat?
Szentgyörgyi József: a közlekedési gondra egy megoldás van, a fekvőrendőr, melyet eddig
a Süni Magánóvodánál állítottak fel. Ugyanezek a problémák vannak az Tündérkert Óvodánál, ahol az utca egyirányúsítására kerül sor. A gond az, hogy kb. 600 autó megy át naponta kétszer az Erkel F. utcán. Megjegyzi, ugyanez a gond a református iskolánál a Hold
utcában. A kérdésre válaszolva elmondja, a környezet rendezése érdekében ez évben elkezdték a rosszabb állapotú, olcsóbb ingatlanok kivásárlását, mivel itt lehet a városközpon3

tot kialakítani, itt az iskola, itt a templom. Azonban ez a hosszabb távú jövő, de évszámot
nem tud mondani, hisz az anyagi lehetőségektől is függ.
Csala Károly (Új u. 5.): A város nincs rendben, a boltok előtt isznak, a vállalkozók abban
a hiedelemben élnek, hogy mindent szabad, szabad az utcán szerelni, kocsikat tárolni, olajat
csurgatni! Kérdezi, mikor lesz rendben a város?
Szentgyörgyi József: válasza, közel 11 ezer fős a város, sok konfliktus van az egymás mellett élésből is. Az Új utca elején van egy gumiszerelő műhely, aki értelemszerűen terjeszkedési kényszerben van, hisz egyre több az ügyfél. A gumissal történt már egyeztetés, átépítik
a raktárjukat, illetve a mögötte lévő házat szeretné kivásárolni, keresi a megoldásokat, hogy
megszűntesse az Új utca elejének zsúfoltságát. Régi konfliktus az utcán ivás, igaz megváltoztak a szokások, a kocsmák nagy része bezárt, mert egyrészt generációváltás volt, másrészt hazaviszik a nagyobb bevásárló helyeken vásárolt alkoholt. A rendőrség, polgárőrség
folyamatosan ellenőriz, de amikor odamentek ellenőrizni, alkoholmentes sört ittak az utcán.
Bízik abban, hogy változik a morál, változik a hozzáállás.
Balogh Lajos (Erkel F. u.): Telefonon történt beszélgetésük alkalmával említette, hogy az
ingatlanuk 5/6-od része az övé, ami azóta módosult, mind a 6/6-od már az övé. Csatlakozik
Prodán Gábor által jelzett közlekedési káoszhoz, mellyel kapcsolatban kérdezi, tervezi-e az
önkormányzat járda kialakítását?
Szentgyörgyi József:, a sportcsarnok beruházással teljes területrendezésre kerül sor, a tervekben szerepel a járda építése.
Balogh Lajos: kérdezi, a Somogyi B. u. – Erkel F. u. sarkára telepített térfigyelő kamerát
valaki figyeli-e? Nagy sebességgel mennek be az utcába a behajtani tilos ellenére. Az útfelújítások között nem hallotta az Erkel F. utcát, kérdezi mikorra várható?
Szentgyörgyi József: az utca szélessége átalakult a beruházással, végig parkoló kerül kialakításra, illetve hátul kialakításra kerül egy nagyobb parkoló, így a teljes utcakép átalakult
majd.
Balogh Lajos: emlékei szerint ígéret volt arra, hogy az új szennyvízátemelő átadásával
megoldódik az esővíz probléma.
Szentgyörgyi József: esővizet nem lehet bekötni a csatornába, azt a vízművek bünteti.
Balogh Lajos: nem a bekötésre gondolt, hanem arra, hogy szüntessék meg az illegális bekötéseket.
Szentgyörgyi József: digitális figyelőrendszer van, telefonon azonnal jelzik, hogy melyik
átemelő hány százalékos terhelés mellett működik, tehát pontosan látják azt, hogy eső esetén megnövekszik a mennyiség. A lakótelepen gond az esővíz elvezetése, nincs csapadékvíz szikkasztás, a lakótelepről kifolyik a víz a Kisgyár utca alá, illetve befolyik a csatornarendszerbe. A vízművek is átellenőrizte a családi házas területeket, és azt állapították meg,
hogy Tökölhöz és Szigethalomhoz képest Halásztelken nagyon jók a mutatók.
Jezsó László (Dunasor u. 7.): 2013 óta kérik az utca közvilágításának megoldását, melyet
írásban is benyújtott, tavaly is ezt elmondta, sok az autófeltörés, lakásbetörés.
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Szentgyörgyi József: a település nagy részén minden második oszlopon van közvilágítás,
az idén elkezdtek minden oszlopra közvilágítást tenni, jövőre a Dunasor utcába is odaérnek.
Jezsó Lászlóné (Dunasor u.) minden évben bejelenti a kátyút, minden évben kijavítják, de
az idén nem került erre sor.
Szentgyörgyi József: a tavalyi évben 8 millió forintot, az idén 15 millió forintot költött az
önkormányzat kátyúzásra. A Dunasor utca megérett a felújításra.
Jezsó Lászlóné (Dunasor u.) problémája, hogy minden évben jönnek, leszórják a mart aszfaltot, de nem terítik rendesen szét. Megjegyzi, központilag nagyon szépítik a területet, de
kérdezi mi lesz a Postával, mert az a város szégyene.
Szentgyörgyi József: a Posta óriási nyereséget termel, ennek ellenére nem tudják rávenni a
Postát, hogy épületet váltson, felajánlotta az önkormányzat, hogy megvásárolja, minden
évben megígérik, hogy új helyet bérelnek, de sajnos eredménytelenül döngetik a kapukat.
Igaz Tibor László (Szent-Györgyi Albert u.): tárgyalt Kocsis igazgató úrral, 2017-re
ígérte az új postát. A továbbiakban szól arról, hogy az új részen száguldoznak, kéri tegyenek ki 30-as korlátozó táblákat az utcában, vagy helyezzenek ki fekvőrendőrt. Nagyon
rossz a Szent-Györgyi u. – Gábor D. u. sarok, a Katalin u. – Ilona u. sarok. Nincs megelégedve a közterület felügyelő munkájával, kéri figyelmeztessék, hogy vegye komolyabban a
munkáját.
Szentgyörgyi József: az idén sok ház épült, sok betonszállító ment be ezekbe a kis utcákba,
amik tönkretették az aszfaltozást.
Kállai Attila: örömmel veszi, hogy megjelenik a Halásztelki Hírmondóban a Márai programja, de szeretné, ha mindig a következő havi műsor jelenne meg, mert több programról
lemaradnak, mivel az újság 20-a körül jelenik meg. Véleménye szerint a Diófasorban jobb
az út, mint az Ilona utcában – nem irigyli –, de az Ilona utca nagyobb forgalmú, mint a Diófasor. Hétvégén a lomos körbejár Halásztelek új részén, hangosbemondóba beszél, ami zavarja a nyugalmat, kérdezi nem tudnának-e tenni ellene valamit? Kérdezi továbbá, mikor
készül el a járda a Mária és Ilona utca között? Az Óvoda utcánál a cukrászda előtti parkolással kapcsolatban azt olvasta, hogy párhuzamos lenne a parkolás.
Szentgyörgyi József: egyeztet a rendőrséggel a lomos ügyében. A járda ügyében elmondja,
nem azt történt, amiben megállapodtak, de még nem tudta tisztázni a kérdést. A cukrászda
előtti parkolással kapcsolatban tájékoztat arról, hogy a közút csak úgy engedélyezi, ahogy a
másik oldalon a „pláza” előtt, csak olyan parkolókat lehet kialakítani. A török környékén is
gond a parkolás.
Horváth Sándorné (Kölcsey F. u.):
- Az iskolánál a parkolás katasztrófa, sűrűbb rendőri jelenlétet kérnek, sem a gyalogosok,
sem a kerékpárosok nincsenek biztonságban az autósoktól;
- Tavaszra le kellene szabályozni a csütörtöki égetést;
- Gond van a kutyasétáltatókkal, saját kapuja elől is ő szedi össze a „kutyagumit”;
- Sokan tapasztalták, hogy emelkedtek a temetői díjak, állítólag az ELOHIM emelte az
árait;
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- A temetőnél a Soóséknál kiszedették az oszlopokat, mondván, hogy nem tudnak az autókkal hol megállni, ha temetés van, ami szép és jó, de nem egyszer látta, hogy a Soósné
kimegy lapáttal és szedi össze a mások által otthagyott, kidobott szemetet.
- Másik halásztelki indíttatású olimpikon is van, aki ugyan nem egyéni sportban szerepel,
hanem a vízilabda válogatott tagja, Hárai Balázs, akinek a nevével sehol nem találkozott
még.
Szentgyörgyi József:
- Hárai Balázs Halásztelekért Érdemérem kitüntetésben részesült, bíztak abban, hogy a válogatott dobogós helyezést ér el az olimpián és díszpolgárrá tudják avatni, ez most nem
sikerült, de bízik abban, hogy a következő olimpia alkalmával ez sikerülni fog.
- Az oszlopokkal kapcsolatban elmondja, nemcsak azzal küzdenek, hanem a sziklákkal is,
mert sokan úgy gondolják, a házuk előtt csak ők használhatják a területet.
- A temetői szolgáltatások árát nem emelték. Korábban két kegyeleti szolgáltató volt, s ha
valaki nem az ELOHIM-hez ment, hanem a másikhoz, akkor valóban 20 %-kal többet
fizetett. Egy változás történt, nem volt urnafal, építettek, és az urnafal bekerülési költségét elosztották az urnahellyel, annak az árát állapították meg, de emelés nem történt.
- Halásztelek lakossága 11 ezer, nem tud mindenki mellé rendelni valakit, nem tudja a
szomszédok problémáját megoldani.
Mini közvélemény kutatás tart: szeretnék bevezetni a településen a szelektív hulladékgyűjtést, a két kuka 15 eFt-ba kerül, az önkormányzat kifizeti a felét, hajlandóak-e a másik felét
megfizetni és átadni a városnak? Megállapítja, hogy a jelenlévők nagy többsége vállalná.
Mérlegelik a kérdést, megjelentetik a hírmondóban, vagy aláírásgyűjtést indítanak és reméli, előbbre tudják hozni a szelektív hulladékgyűjtés megoldását a lakosság segítségével.
Rácz József (Katona J. u.): az utcában lévő játszótérrel kapcsolatban elmondja, a hétvégén
lump elemek tartózkodnak ott, lehetne-e valamit tenni, van-e valamilyen legális megoldás?
Szentgyörgyi József: a területet reflektorral fogják megvilágítani, kamerák kerülnek felszerelésre. Megjegyzi, kevés a játszótéri eszköz és sokan használják, újabb eszközöket kellene vásárolni. A takarítást hétköznap megcsinálják, de hétvégére nincs ember.
Keszi-Harmath Péterné (Bethlen G. u.): az önkormányzat által megvásárolt épület Somogyi Béla utcai oldalánál mindig áll egy piros ponyvás kisteherautó, amitől nem lehet belátni a kereszteződést, kérdezi muszáj annak ott állnia?
Szentgyörgyi József: a parkolót meg fogják hosszabbítani, továbbá az udvaron is kialakításra kerül majd három parkoló.
Keszi-Harmath Péterné: valaki ősztől tavaszig a szemetet égeti, azzal fűt, amitől nagyon
büdös van, és van, aki a műanyag flakonokkal fűt. Kérdezi továbbá, ellenőrzi-e valaki,
hogy például az ő házából hova megy a csatorna, gondol itt az esővízcsatornára.
Szentgyörgyi József: a Fővárosi Vízművek az illetékes csatorna ügyben, ők ellenőriznek,
büntetnek.
Nagy Edit (Géza u. 1/b.): köszöni a segítséget az esővíz elvezetésének megoldásához.
Örömmel vették a Géza és Kálmán utca aszfaltozásának tervezését jövőre.
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Szentgyörgyi József: az aszfaltozás 95 %, de egy esetben eleshet a dolog, ha nem kapnak
hitelt az iskola bővítéséhez és ki kell fizetni a 300 mFt-ot. A költségvetés készítésekor már
látható lesz.
Nagy Edit: jelzi, az Akácos utca nagyon rossz állapotban van, ezért a Géza utcán száguldanak végig 50-60 km-rel, s ha a Géza utca aszfaltot kap, akkor még gyorsabban fognak
száguldozni. Kérdezi, mennyibe kerülne két fekvőrendőr elhelyezése?
Szentgyörgyi József: ezen az úton nem tudnak elindulni, mert Halásztelken minden utca
egyforma, ha egyben lerakja, az összesben kell. Ebben is van negatív tapasztalat, mert van,
ahol felszedték. Amíg földút van, addig porzik, amint aszfalt van, akkor gyorsan mennek.
Véleménye szerint a felfogáson kellene változtatni.
Nagy Edit: következő észrevétele a forgalom, eddig fél 7-kor indultak reggel, most a 6,11es busszal mennek a gyerekekkel, hogy beérjenek az iskolába, mert már akkor is dugó van.
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,
illetve az átkelés segítésére zebrát felfesteni?
Szentgyörgyi József: a zebra tervezéseket elindították, nemcsak az Akácos utcához, hanem
a Toyotához is szeretnének zebrát. A közútkezelő kérte, hogy akkor vigyék ki a település
határt az ALDI-ig, de ebben az esetben a Rákóczi utat fel kell szerelni közvilágítással, mert
a belterületi részen kötelező, ami kb. 15 mFt-os beruházás. Ismerteti a lehetséges megoldásokat a forgalom csökkentésével kapcsolatban (Megyedűlő utca lezárása, körforgalom, Lakihegyi út kétsávosra, stb.)
Nagy Edit: következő kérdése, a 688-as busz nem tudna-e megállani a Honi Coop mellett,
mert sokan laknak már mögötte és sokan járnak Csepelre, Budapestre onnan?
Szentgyörgyi József: most van előttük a Volánbusz menetrend módosítás, nem látja akadályát ennek megoldásában. Hosszabb távon két választási lehetőség van: vagy a Volánbuszszal tudnak megállapodni abban, hogy csatlakozhassanak a 4-es metróhoz, mert sokan arra
járnak, a jövőt ebben látja. Ha nem tudnak a Volánnal megállapodni, akkor vagy fizetnek a
BKV-nak, hogy járjon kék busz Halásztelek felé, vagy vesznek három buszt, de ehhez kell
egy kijárat az északi részen. Ismerteti a műszaki feltételeket.
Nagy Edit: az Akácos és Kálmán utca sarkán egy telken belül van egy villanyoszlop, nem
tudja arra lehetne-e lámpatestet tetetni.
Szentgyörgyi József: válasza, csak ha közterületen van oszlop, arra tudnak lámpát tenni, de
beszél a tulajdonossal, tegyen ki egy lámpát a ház sarkára. A területtel kapcsolatban egy jó
híre van még, jövő nyárra megoldódik az András utca vége, meglesz a 12 méteres szélesség.
Csernai Mihály (Bethlen G. u.):
- Problémája, hogy némelyik autó őrülten száguldozik, a gyerekek kiszaladnak az útra.
Nem lehetne-e zebrát felfesteni, vagy nagyobb diákokat kiállítani, hogy figyeljék a forgalmat.
- A Bethlen G. u. 62-ben megépítették az „utcai domborművet”, hiába van árok, akkor is
megy a telekre a víz. Megoldásként telken belül elvezette hátra a vizet, de ez hosszabb
távon nem működik. Az idén elöntötte az esővíz egyszer a vízóraaknáját, telement ho7

mokkal, kihívta a vízműveket, felvették a jegyzőkönyvet, négy hónap múlva adtak semmitmondó választ. Nem tudja mi nem jó, az átemelő szivattyú, vagy mi, de valami nagy
baj van.
Szentgyörgyi József: válasza, egyeztettek a vízművekkel ez ügyben, lesz területbejárás,
mert korábban a Bethlen G. utcában nem volt ilyen probléma. Jogszabályi kötelezettség
volt, hogy át kellett adni a vízműveknek. Keresik a jogi lehetőséget arra, hogyan vehetnék
vissza.
Csernai Mihály:
- Másik problémája, hogy megharapta egy egér, elment az orvosi ügyeletre, hogy adjanak
egy tetanuszt, de nincs az ügyeleten tetanusz.
- A kutyasétáltatással kapcsolatos dolgot saját részéről visszautasítja, mert ő is sétáltatja a
kutyáját, de visz magával szatyrot a „kutyagumi” összeszedésére.
Szentgyörgyi József: utána néz az ügyeleten, hogy miért nincs tetanusz.
Rozsnyik Józsefné (Kisgyár u.): a lakótelepen is káosz van az autókkal, és a Kisgyár utcában is száguldoznak az autók. Nagyon szép a sportpálya, de a mögötte lévő szánkódomb
mögé hordják az útjavításnál felszedett bitumen és aszfalt tömböket, ami balesetveszélyes
lesz, amikor leesik a hó és a gyerekek kimennek a dombra szánkózni. Ugyanakkor Szigetszentmiklóson a Flóránál van a telep, ahol le lehet tenni az építési törmeléket tenni, ami
nincs olyan messze.
Szentgyörgyi József: a törmelék elszállítása azért nem történt meg, mert szeretnék majd
ledarálni és útalapként felhasználni.
Igaz Tibor László: mikor lesz teniszpálya?
Szentgyörgyi József: tervezik a teniszpályát, folynak a tárgyalások, nem tudnak területet
szerezni.
Molnár Róza (Dózsa Gy. u. 1-3.): tudja, nagyon sok pénzt költöttek a Petőfi parkra, de
kérdezi, ki tartja karban, mert szörnyű állapotban van, a bölcsőde két beugró részét soha
nem tisztítják, gyomlálják. Az óvoda és a bölcsőde közötti üres terület legalább fél éve tele
van szeméttel, gazzal, mikor kerül elszállításra? Kérdezi, az uniós támogatásról a tábla
szükséges-e?
Szentgyörgyi József: köszöni a jelzést, nem látta, de mindkét területet megnézik. A táblának 2017-ig ott kell lennie.
Ungi Istvánné (Petőfi u. 12.): mellette lévő ház 8 éve épült, hatalmas gaz van rajta.
Szentgyörgyi József: közbeszól, „vadássza” a tulajdonost, a tulajdoni lapon nem azonosítható, hogy kié, nem tudja hogy építettek rá, a megoldáson dolgoznak.
Királyné Vaskó Erzsébet: akik Szigethalomra járnak orvoshoz, a biciklijüket az Egészségház kerítéséhez teszik kívülről, mire visszajönnek ellopják. Nincs-e mód arra, hogy az
Egészségház udvarára tegyenek egy kerékpártárolót? Kérdezi, a Posta előtt a gyerekkapaszkodót nem lehetne-e egy magasabbra cserélni, amibe az idősebbek, fájós lábúak meg
tudjanak kapaszkodni? A játszóterek rongálásával kapcsolatban megjegyzi, a családból in8

dul el a nevelés, vigyázni kell mindenre, mindenki nézzen magába egy kicsit, indítsa el a
gyermekét úgy otthonról, hogy vigyázzon mindenre, s ha a családi nevelés nem elég, következik az óvoda, iskola. Ne varrjanak mindent az önkormányzat nyakába.
Szentgyörgyi József: senki házát nem újítják fel, nem tatarozzák, egyszer már „lenyelte”,
hogy kitatarozták a Postát elölről, de nem tudná elkönyvelni, hogy rákölt 600 eFt-ot egy ingatlanra. A játszóterek rongálásával nem elégedetlen, a 11 ezer lakoshoz képest elenyésző
probléma van ebből. Azt a konfliktust nem tudja feloldani, ha valaki iskola, vagy játszótér
mellé költözik és zavarja a gyerek.
Királyné Vaskó Erzsébet: a városi ünnepeken nem találja kielégítőnek és kellőnek azt,
hogy ahogy a civil szerveztek készülnek és segítenek az ünnepekre előadásokkal. Tudja,
hogy a gyerekek aranyosak, szépek, de az, hogy egy ünnepségen tíz csoport gyerek leszerepel és a kis öregek, akik készültek előtte két hónapig, már nem fognak sorra kerülni, mert
vagy besötétedik, vagy elered az eső. Kéri ezeket úgy szervezni, hogy egy gyerek fellépés
után, egy felnőtt fellépés következzen, mert úgy érzik nincs rájuk szükség.
Lippai Imréné (Dózsa Gy. u. 97.): szomszéd tujafája átlóg a kertjükbe, hova lehetne fordulni, mit lehetne tenni?
Szentgyörgyi József: valamelyik nap kimegy megnézi és beszél a szomszéddal. További
kérdés, észrevétel nem lévén, megköszöni a megjelenést, a közmeghallgatást 21,00 órakor
bezárja.
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