Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. február 23-i közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Művelődési Ház Seregélyes
Jelen vannak:
Horváth Sándor
Ladányi László
Horváth Péter
Karkóné Lukácsy Marianna
Mohari Istvánné
Nagy István
Sajtos József Tibor

polgármester
alpolgármester

képviselők

Meghívottak:
Horváth Károly
Kajos Istvánné
Kassai Márta
Pinke Péter
Horváth Attila
Sándor-Németh Nikolett

jegyző
alpolgármester
ÜFHB tag
PB tag
ÜFHB tag
jkv. vezető

Lakosság részéről: 45 fő
Horváth Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a lakosság részéről
megjelenteket és a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes.
Ismerteti napirendi javaslatát:
1.)

Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről, a helyi
felhasználásáról, a településfejlesztést érintő, fontosabb munkálatokról
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester

2.)

Lakossági közérdekű kérdések, kérések, bejelentések

A Képviselő – testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:

adók

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
53/2017.(II.23.) határozata
A képviselő-testület 2017. február 23.-i közmeghallgatásának napirendjéről
A Képviselő-testület a 2017. február 23-i közmeghallgatásának napirendjét a
következők szerint hagyja jóvá:
1. Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről, a helyi
felhasználásáról, a településfejlesztést érintő, fontosabb munkálatokról
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester

adók

2. Lakossági közérdekű kérdések, kérések, bejelentések
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont tárgyalása:
Tájékoztató az önkormányzat gazdasági helyzetéről, a helyi
felhasználásáról, a településfejlesztést érintő, fontosabb munkálatokról
Előterjesztő: Horváth Sándor polgármester

adó

Horváth Sándor polgármester tájékoztatta a lakosságot az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről, a kastély helyzetéről. a várossá válás lehetőségéről, fejlesztési
elképzelésekről, rendezvényekről.
Tájékoztatót adott továbbá a településarculati kézikönyv készítéséről, a főépítész
alkalmazásáról, a partnerségi egyeztetés szabályiról, a lakossági véleményformálás
lehetőségéről.
A tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.
Horváth Sándor

polgármester

Költségekkel, beruházással kapcsolatban van valakinek észrevétele, kérdése?
Kérdés észrevétel nem érkezett.
A polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzottakat.
A Képviselő – testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
54/2017.(II.23.) határozata
Az önkormányzat gazdasági helyzetéről, a helyi adók felhasználásáról, a
településfejlesztést érintő, fontosabb munkálatokról szóló tájékoztatóról
A Képviselő-testület a 2017. február 23.-i közmeghallgatásának 1. napirendje
tekintetében megtartott polgármesteri tájékoztatót jóváhagyja.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal

2. Napirendi pont tárgyalása:
Lakossági közérdekű kérdések, kérések, bejelentések
Horváth Sándor

polgármester

Kérdezem a megjelenteket, hogy kinek lenne kérdése, kérése?
Amrein István

helyi lakos

A buszmegálló a 62-esen a fehérvár felőli oldalon Jánosmajornál, rettentő
balesetveszélyes. Nincs kivilágítva. Legalább a buszmegállónál legyen egy átjáró.
Annak idején lett ígérve, hogy lesz letéve zajszűrő a 62-es mellé.
Horváth Sándor

polgármester

Voltam kint, tényleg élő a probléma. Jelentettem a közútkezelőnek. Ígéretet kaptam,
hogy tesznek fel sárga villogó lámpát. Legújabb információm, hogy a kocsma melletti
buszmegállóba engedik a közvilágítást kiépíteni és támogatják az ottani átjárót és
onnan egy járdát a túloldali buszmegállóig. A buszmegálló mellett lesz közvilágítás,
ahogy majd az új korszerűsítés megtörténik, a nyár végére megvalósulhat.
A zajvédő fallal kapcsolatban nincs információm. Az építő mérnököt meg fogom
keresni.
Kiss István helyi lakos
Aba irányában nem terveznek egy szilárd utat?
Horváth Sándor

polgármester

De igen. Nyolc éve már megterveztettük. Idei évben volt egy pályázat, be akartuk
nyújtani Abával. Kiderült, hogy Abának nincs engedélyes terve. Ha lesz, benyújtjuk.
Bihercz István

helyi lakos

Abba maradt a járda felújítás a Fő utcai páratlan oldalon.
Horváth Sándor

polgármester

A közmunka program része, ahogy az idő engedi folytatjuk. Március elejére várjuk az
új programot, annak a része lesz.

Ozsváth Lajos

helyi lakos

Falu felső részén mikor lesz járhatóvá téve a járda? A busz ott áll a ház előtt.
Amilyen hosszú a csuklós olyan hosszan le van törve az aszfalt. A buszmegálló kicsi,
ha esik az eső. A Fő utca csúfsága, egy részen fel van törve az aszfalt.
Horváth Sándor

polgármester

Ahogy elkészült az elkerülő út, a közútkezelő át akarta adni a részünkre a régi 62-es
belterületi szakaszát Ezt az említett szakaszt nem tekintjük átvettnek. Folyamatosan
javítjuk. A járdára, ha lesz forrásunk, megoldjuk. A buszmegállóra keresek
megoldást.
Ozsváth Lajos

helyi lakos

A jegyző úrtól szeretnék kérdezni még. Hogyan lehet földet kimérni? Ki a felelős,
hogy az úgy maradjon?
Horváth Károly

jegyző

Hivatalos földmérő jogosult, földhivatali adatok alapján. Ha ki van tűzve egy
telekhatár, a szomszédoknak tiszteletben kellene tartani. Ha valaki vitatja, egy év
után történt esetben keresettel él a bíróság felé.
Ozsváth Lajos

helyi lakos

Szőlőhegyen kimérték a földeket. Engem nem hívtak oda.
Mészáros Antal

helyi lakos

A faluban mindenki száguldozik. Temetőben rendet kell tartani. Össze-vissza vannak
a sírok. Tavaly jeleztem a kisföldnél, hogy valakinek feltöltötték a földjét. A kivezető
árok nem készült el.
Horváth Sándor

polgármester

Saját géppel megcsináltatom. A Kastély közbe lehelyezett fekvő rendőrrel is van
adok-kapok. Nagyközből is kaptunk megkeresést. Komolyabb felkészülés után több
helyre is tervezünk fekvőrendőrt. A növényeket kivágatjuk.
Horváth Károly

jegyző

Köztemetőknek kellene lenni térképe. Egynek van, dolgozunk a többin. A
köztemetőben a parcellák külön külön tipusú sírhelyeket takarnak, ezért látszik
összevisszának a temetés. Korábban nem volt lehetséges, hogy valaki előre
megváltsa a sírhelyet. A rendelet módosult az éppen soron következőt meg lehet
előre váltani. A nyolcvanas években volt a fák telepítésére jogszabály, aztán kb húsz
évig semmi. Jelenleg helyi rendelettel próbáljuk a fák ültetését szabályozni, de ez
csak az új ültetésre vonatkozik.
Horváth Sándor

polgármester

A sírhely fajtájától tűnik összevisszának. A térkép szerinti átjáró a mai napig fenn van
tartva.
Pallag Zoltán

helyi lakos

Pálinkaházi utcában egy kis szakaszon nincs vezetékes gáz. Meg lehetne oldani?
Horváth Sándor

polgármester

Kértünk rá árajánlatot. A lakóközösségnek kellet volna megállapodni az Eonnal.

Pallag Zoltán

helyi lakos

Valami megoldást kellene keresni, a tartályos gáz nagyon drága.
Horváth Sándor

polgármester

Megkeresem az Eon területgazdáját, átbeszéljük a testülettel is.
Borbély László

helyi lakos

A fekvőrendőrt szeretném, hogy mielőbb megoldanátok az iskolánál.
Horváth Sándor

polgármester

Megoldást keresünk.
Több kérdés, észrevétel nem volt, Horváth Sándor polgármester szavazásra
bocsátotta az elhangzottakat.
A Képviselő – testület 7 fő döntéshozatalban való részvételével:
7 igen szavazattal,
0 nem szavazattal,
0 tartózkodással
a következő határozatot hozta:

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
55/2017.(II.23.) határozata
A lakossági közérdekű kérdések, kérések, bejelentésekről
A Képviselő-testület a 2017. február 23.-i közmeghallgatásának 2. napirendje
tekintetében megtartott polgármesteri tájékoztatót jóváhagyja.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és a közmeghallgatást
berekesztette.
Kmf.

Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző

