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Nagy Attila polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Jegyzőkönyvvezetőnek Verebélyi
Lívia köztisztviselőt kérte fel. Tájékoztatta a lakosokat, hogy Beke Andrea jogviszonya közös
megegyezéssel 2016. július 31–én megszűnt. 2016. október 11. napjától Dr. Sárvári Eszter a
hivatal jegyzője. Beszámolt az előző évben történt fontosabb eseményekről.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pádár László helyi lakos: Észrevételezte, hogy a vasútállomásra vezető járda állapota rossz.
Javasolta, hogy az állomásra ki kellene alakítani egy esőbeállót, hogy az utasok védett helyen
legyenek a várakozás közben. A faluban sokan kint, a közterületen parkolnak az autójukkal.
Miért nem áll be mindenki az udvarába, garázsába a járművekkel? A Rákóczi úton a járda és
az út állapota rossz. A közösségi téren lévő kemencéhez nem tartja jó ötletnek a fedett hely
kialakítását, mert úgy gondolja, hogy a sok fiatal „drogtanyaként” használná. Véleménye
szerint, inkább egy parkot kellene ott kialakítani, és szobrokat állítani azon emberek részére,
akik már sokat tettek a faluért.
Választ szeretne kapni arra a kérdésre, hogy a napelem működése kifizetődő-e? A Roma
Önkormányzat gazdálkodásáról is szeretne tájékoztatást kapni. A Vasút út 77. szám alatt
található ingatlanban nem tartja jó ötletnek a gyerekház kialakítását.
Nagy Attila polgármester: Az állomásra vezető járda, valószínű a Magyar Közút
tulajdonában van, ezért azt az Önkormányzat önhatalmúlag felújítani nem tudja. Utána fog
nézni az Önkormányzat ennek. Az esőbeálló kialakításával kapcsolatban a MÁV-val kell
kapcsolatba lépni, mivel ez a terület az ő tulajdonukban van. Amennyiben hozzájárulnak, az
Önkormányzat bevállalja ennek kialakítását. A közterületen álló autókkal sajnos nem tud mit
kezdeni az Önkormányzat, mivel forgalomban lévő autókról van szó, és ezt tudomása szerint
rendelet nem szabályozza. A Rákóczi utat az Önkormányzat már kétszer helyreállította. A
Damjanich út felújítása előtt, is a Rákóczi út felújítását tervezte az Önkormányzat. Szakember
fel is mérte az út állapotát. Azonban 36 millió forintba került volna a felújítás, és az
Önkormányzat útfelújításra 15 millió forintot nyert pályázaton. Így került felújításra a
Damjanich út. A közösségi téren lévő kemencét szeretné megőrizni az Önkormányzat. Bízik
abban, hogy nem táptalaj lesz ez a terület a kábítószer fogyasztó fiataloknak. Véleménye
szerint muszáj fejlődni, mert csak így lehet előre haladni. A napelem kialakítása az
Önkormányzatnak egy forintjába sem került, mivel pályázati pénzből készült el és kifizetődő.
Termeli az áramot. Csak azon összeget kell kifizetni az Önkormányzatnak, ha túlfogyasztás
van. A Roma Önkormányzat működésével elégedett. Együttműködnek az Önkormányzattal.
Az egyik fellépőt a falunapra ők finanszírozták, és a Mikulás ünnepen is csomagokat
osztottak a gyermekeknek. A gyerekház kialakítását, is pozitív kezdeményezésnek tartja a
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Vasút út 77. szám alatti ingatlanban. Segíteni kell a gyermekeknek, akik hátrányos helyzetben
vannak.
Tájékoztatta a lakosokat arról, hogy a 21. sz. főútvonal négynyomúsítása folytatódik. Az
alternatív megoldást a forgalom elterelésére keresik. A Rákóczi út végén megoldják az
átkelőhelyet is.
Verebélyi Zsuzsanna helyi lakos: Észrevételezte, hogy az Óvoda épülete előtt, egy nagy
busz parkol hetek óta. Véleménye szerint ez balesetveszélyes, mert leszűkíti az úttestet.
Nagy Attila polgármester: Tudjuk, hogy kinek a tulajdonában van a busz, és azt is, hogy
munkásokat szállít vele az illető. Minden bizonnyal azért választotta a parkolásra ezt a helyet,
mert központi hely, és itt biztonságosabb parkolni a busszal, nem törik fel, nem rongálják
meg. Utána fogunk nézni, hogy közterület használati díjat, tudunk-e tőle szedni.
Pádár László helyi lakos: A szociális tüzelő osztásakor, szintén olyan szén kerül majd
kiosztásra, amitől „felrobban” a kémény?
Nagy Attila polgármester: Az Önkormányzathoz nem érkezett negatív visszajelzés a
szénosztás kapcsán. Senki nem jelezte, hogy „robbanós” volt a szén. Azért döntött az
Önkormányzat a szénosztás mellett és nem a faosztás mellet, mert ezt egységesen ki tudjuk
zsákolni, és nincs belőle vita.
Verebélyi Istvánné helyi lakos: A szerdai és szombati égetést, nem lehetne egy napra
redukálni, mivel hétvégén, ha jó az idő az ember nem tud kiülni a családjával, mert sokan
szombaton égetnek.
Nagy Attila polgármester: A testület sokat gondolkozott, hogy a rendeletben mely két napot
jelölje meg az égetésre. Akik dolgoznak, hétköznap nem tudnak égetni, így ezért került bele a
szombati nap is.
Verebélyi Istvánné helyi lakos: Sok a gazos ingatlan a községben, aki allergiás ezt nehezen
viseli.
Nagy Attila polgármester: Dr. Sárvári Eszter jegyző felé lehet írásban jelezni ezen
problémákat. Megtaláljuk rá a megoldást, hogy megszüntessük ezt a problémát.
Tóth Lászlóné helyi lakos: Jelezte, hogy szükség lenne kukák kihelyezésére, hogy az
emberek ne dobálják el szanaszét a szemetet útközben.
Nagy Attila polgármester: Megköszönte a jelzést, és a jövő évi költségvetésbe tervezi az
Önkormányzat a kukák vásárlását és kihelyezését.
Makó Lajos helyi lakos: A Rákóczi út egy szakszán van egy nagy kátyú, melyben megáll a
víz, ha sok eső esik.
Nagy Attila polgármester: Tavasszal megoldást keresünk rá.
Jakubovics Gábor helyi lakos: A Rákóczi úton a járdák ki vannak emelve, erre az útfelújítás
kapcsán majd gondolni kell.
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Nagy Attila polgármester: Megköszönte mindenkinek a részvételt, és szeretettel meghívta a
lakosokat a december 20-án megtartandó karácsonyi ünnepségre, ami 15:00 órakor kezdődik
majd a Művelődési Ház udvarán.
A közmeghallgatás 18:14 órakor befejeződött.

K.m.f.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Sárvári Eszter
jegyző
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