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Jegyzőkönyv
Készült: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. február 28-i közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Seregélyesi Könyvtár és Kulturális Központ
Jelen vannak:
Horváth Sándor
Ladányi László
Horváth Péter
Karkóné Lukácsy Marianna
Mohari Istvánné
Nagy István
Sajtos József Tibor
Meghívottak:
Horváth Károly
Kajos Istvánné
Kassai Márta
Pinke Péter
Dr. Nagyné Imre Szabina

polgármester
alpolgármester

képviselők
jegyző
alpolgármester
ÜFHB tag
PB tag
jkv. vezető

Lakosság részéről: 26 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

adók

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
20/2019.(II.28.) határozata
A képviselő-testület 2019. február 28.-i közmeghallgatásának napirendjéről
A Képviselő-testület a 2019. február 28.-i közmeghallgatásának napirendjét a
következők szerint hagyja jóvá:
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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 2019. évi
költségvetéséről, a fejlesztési elképzelésekről, rendezvényekről.
A tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.
Horváth Sándor

polgármester

Költségvetéssel, beruházással kapcsolatban van valakinek észrevétele, kérdése?
Hozzászólás, észrevétel nem érkezett.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az elhangzottakkal egyetért, kérem, szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
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
21/2019.(II.28.) határozata
Az önkormányzat gazdasági helyzetéről, a helyi adók felhasználásáról, a
településfejlesztést érintő, fontosabb munkálatokról szóló tájékoztatóról
A Képviselő-testület a 2019. február 28.-i közmeghallgatásának 1. napirendje
tekintetében megtartott polgármesteri tájékoztatót jóváhagyja.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
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2. Napirendi pont tárgyalása:
Lakossági közérdekű kérdések, kérések, bejelentések
Horváth Sándor

polgármester

Kérdezem a megjelenteket, hogy kinek lenne kérdése, kérése?
Pinke Zoltán

helyi lakos

A Mikszáth Kálmán utca végén lévő játszótér balesetveszélyes. A libikókák fa részét
leszerelték a vasak maradtak, veszélyes a gyerekekre nézve. A homokozó nincs
lefedve, a homok régen volt cserélve, tele van macska és madár ürülékkel.
Horváth Sándor

polgármester

Jogos a felvetés, megnézzük és javítjuk.
Kiss Ákos

helyi lakos

Postánál lévő parkoló fejlesztésére gondoltak-e? Lenne-e rá mód, hogy nagyobb
legyen az a parkoló. Sokan ott csak leparkolnak, felülnek a buszra és elmennek
dolgozni. Aki pedig szeretne ott ügyet intézni, nem tud leparkolni. A Fő utcán a
parkolást tábla tiltja. Képtelenség megállni.
Horváth Sándor

polgármester

Folyamatosan szerepel a napirendi pontok között, már többször tárgyaltunk róla.
Csak támogatással tudnánk megvalósítani. Felvetődött már az árkok lefedése, vagy
az emlékpark helyén parkoló kialakítása, de ott pedig jelentős a szintkülönbség.
Keressük a megoldást, érezzük a problémát.
Kiss Ákos

helyi lakos

Kastély úton elhelyezett fekvőrendőr ügye. Nem lehetne onnan eltávolítani? Nagyon
értelmetlen dolog ott. Keskeny út, csúszós aszfalttal.
Horváth Sándor

polgármester

Többször foglalkoztunk ezzel is. Lakossági kérésre máshol is kellene elhelyezni.
Nem tudtunk egységes álláspontra jutni. Fejleszteni szeretnénk nem csökkenteni.
Kiss Ákos

helyi lakos

Vagy ki kellene cserélni, valami kevésbé kellemetlen dologra. Önkormányzati vagy
lakossági kérés volt?
Horváth Sándor

polgármester

Önkormányzati.
Kiss Ákos

helyi lakos

Van esély rá, hogy el lesz távolítva?
Horváth Sándor

polgármester

Nem ígérem meg, de újra megtárgyaljuk.
Kiss Gyuláné helyi

lakos

Kérésem lenne. Egyik a tűzgyújtással kapcsolatos. Régen fent volt a szabályzat az
interneten. Most nem találják.
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Horváth Sándor

polgármester

Fent van, levegővédelmi rendelet néven.
Horváth Károly

jegyző

Korábban valóban volt egy külön tájékoztatás is.
Kiss Gyuláné helyi

lakos

Mindenki akkor tüzel, amikor eszébe jut. Nem törődnek egymással a szomszédok
sem. Erről kérnénk egy tájékoztatást. Kisbíróból sok minden kimaradt. A másik: a
házak előtti árkok rendbentartása. A fűnyírásra keresni embert nem könnyű dolog.
Ebben kérnék valamilyen megoldást. A tájékoztatással vagyok egy kicsit gondban. A
Képviselő-testületi ülések témájával kapcsolatban nem láttam meghívót, vagy
tájékoztatást, hogy miről tárgyaltak. Ezt egy kicsit nehezményezem.
Az Élő-Ősz Nyugdíjas Klub nevében szeretném megköszönni a Képviselő-testület
minden egyes tagjának, hogy a klubot valamilyen módon támogatják.
Horváth Sándor

polgármester

A fűnyírással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy tavaly tettünk egy kísérletet,
de a saját munkánkkal nem tudtunk akkor végezni. Kicsi esélyt látok arra, hogy lesz
rá szabad kapacitás. A rendes testületi ülések hirdetményei a szokásos helyeken ki
van mindig plakátolva. Rendkívüli ülésekből 40 is van egy évben, rugalmas a testület.
A kóbor kutyák ügye itt most nem vetődött fel: A fehérvári menhellyel kötöttünk
megállapodást. Akkor jönnek csak ki a kutyákért, ha azok be vannak csukva és nem
tudnak elmenni. Egy állat befogása 20-25 e Ft.
Az látszik, hogy a költségvetésünk az évre túl nagy fejlesztéseket nem tesz lehetővé,
viszont pályázatokat igen. Van, amit már két éve megnyertünk, de csak most tudnánk
megvalósítani, ehhez viszont hozzá kell tegyünk. Például az Ady Endre utca
aszfaltozása két éve 10 M Ft volt. Pályázattal 30 M Ft lett. A helyzetünk nem lesz
rózsás. Bizonytalan irányba haladunk.
Ozsváth Ferencné

helyi lakos

Ady Endre utcában él egy férfi az édesanyjával, már szinte rájuk dől a ház, valahogy
segíteni kellene rajtuk.
Horváth Sándor

polgármester

Nem ők vannak egyedül. Ezeket a házakat le kellene bontani, viszont nem tudnánk
helyette másikat biztosítani. Egy évben egyszer tudunk 10.000 Ft-os rendkívüli
támogatást adni. Illetve a népkonyhán minden rászorulónak napi egyszeri étkezést.
Keressük az alternatív lehetőségeket.
Nagy Tamás

helyi lakos

Érdeklődnék, hogy milyennek értékeli a téli hó elleni védekezést? Olyan az út a 62esig, mintha a senki földje lenne. A 62 úton jó közlekedni, az útjaink viszont nehezen
járhatók voltak. Az óvoda, orvosi rendelő előtt sóztak az látszott. Megértem, hogy
nehéz megoldani, de nagy forgalom van.
Horváth Sándor

polgármester

Érzem a problémát, én is azon az úton közlekedek. A lehetőségeinkhez képest én
úgy érzem jól megoldottuk. Kapacitásproblémával küzdünk. Mióta az elkerülő út
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elkészült és a közútkezelő nem jön be sózni, pedig még ez állami közút továbbra is.
Ennek ellenére mi hozattuk rendbe az utat, a Nagy köz végén leaszfaltoztattunk 150200 m-es szakaszt, megcsináltattuk a cukrászda előtti szakaszt. Megvettük a sót.
Most egy nap annyi sót szórunk el, mint korábban egy téli szezonban. A technikai
felszereltségünk még nem elég arra, hogy az utakat úgy karban tartsuk, hogy
büszkék lehessünk rá. De elégségesnek ítélem. Igyekszünk változtatni. A szomszéd
településekhez képest nem maradtunk szégyenben.
Ipach Barnabás

helyi lakos

A fekvőrendőr problémára visszatérnék. Két éve próbáljuk, hogy valami történjen
vele? Lehetne egy olyan kérés, hogy egy évre esetleg máshová rakják át?
Horváth Sándor

polgármester

Nem merek ígérni semmit, testületi ülésen elővesszük.
További kérdés, észrevétel?
Hozzászólás, észrevétel nem érkezett.
Horváth Sándor

polgármester

Ha nincs, akkor, aki az elhangzottakkal egyetért, kérem, szándékát kézfelemeléssel
jelezze.
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
19/2019.(II.28.) határozata
A lakossági közérdekű kérdések, kérések, bejelentésekről
A Képviselő-testület a 2019. február 28.-i közmeghallgatásának 2. napirendje
tekintetében a lakossági közérdekű kérdések, kérések, bejelentésekre adott
polgármesteri tájékoztatásokat jóváhagyólag elfogadja.
Felelős: Horváth Sándor - polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt és a közmeghallgatást
berekesztette.
Kmf.
Horváth Sándor
polgármester

Horváth Károly
jegyző
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