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Máté Gábor polgármester: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, érdeklődőket, képviselőtestület tagjait. Doktor urat is külön örömmel köszöntöm, hogy eljött, némi instrukciókat mondana
nekünk. Megállapítom, a képviselő-testület határozatképes, a hét fős tagságból jelen van hat
képviselő-testületi tag. Egy napirendi pontunk van, az önkormányzat beszámolója az eltelt időszakról
és az eljövendő időszak elképzeléseiről. Ezt a tájékoztatót én fogom megtenni. Második napirendi
pontként pedig a jelen lévők kérdéseire tudunk válaszolni. Jelezném a jelen lévők felé, hogy
hangfelvétel készül a közmeghallgatásról. Aki a napirendi pontokat elfogadja, kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás módja: nyílt
A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
56/2021.(XII.8.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
HATÁROZAT
Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) Polgármester beszámolója az elmúlt év eredményeiről és a következő időszak terveiről
2.) Közérdekű kérdések, javaslatok, vélemények a lakosság részéről
Határidő: azonnal
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Felelős: Máté Gábor polgármester
A határozatot kapja:
1.) Máté Gábor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Irattár

1. napirendi pont: Polgármester beszámolója az elmúlt év eredményeiről és a következő
időszak terveiről
Máté Gábor polgármester: Jelzem még azt, hogy volt előtte egy testületi ülésünk, ahol más
témával foglalkoztunk ott a Körmendi Zsuzsa képviselő asszonyunk is jelen volt, de neki a munkaköri
elfoglaltsága miatt már el kellett utaznia. Ő igazoltan van távol azon kívül hiánytalanul vagyunk jelen.
Több témát akarok érinteni, nyilván először beszélnék az eltelt pályázatokról, a folyamatban lévő
pályázatokról aztán az elképzeléseinkről, a későbbi pályázati rendszerekről. Utána egyéb különböző
témákat is szeretnék majd érinteni. Talán a legfontosabb téma, ami most foglalkoztatja nem csak
Pusztaszert, hanem az egész országot, sőt az egész világot ez a COVID helyzet és ennek a kezelése.
Tudjuk azt, hogy most sokféle döntést ráutaltak a munkáltatókra, a munkavállalókra az
állampolgárokra. Pusztaszer vonatkozásában az elmúlt időszakokban is működött egy operatív
csoport, akinek az összetétele az egészségügyben dolgozók, illetve a különböző segélyszervezetekkel
kapcsolatban lévő, illetve az olyan tevékenységet folytató, mint például a Polgárőrök, és önkéntesek
szervezésére alkalmas személyek, körülbelül 6-7 fő tette ki ezt. Az elmúlt hullámoknál rendszeresen
összeültünk most a negyedik hullámnál egyszer ültünk össze és szükség esetén hívom össze a
csapatot. Igazából a legfőbb dolog ennek a csapatnak az álláspontja az volt, hogy nem kell mást
tenni a mostani vírushelyzettel sem, mint bármilyen más vírushelyzettel. Aki betegnek érzi magát,
érezzen annyi felelősséget, hogy otthon marad, nem megy közösségbe, szól az orvosnak megfelelő
módon, jelzi a betegségét és az orvos utasításait betartja. Ha csak ennyit teszünk akkor már nagyon
sokat tettünk annak érdekében, hogy valamilyen módon fékezzük a vírushelyzetnek a terjedését.
Doktor úrnak átadnám a szót, mert ő az avatott szakember ebben a dologban. Önkormányzatilag mi
nem tervezünk nem terveztünk eddig sem és az operatív csoport is ebben maradt, hogy nem
tervezünk önkormányzatilag vagy munkaadóként semmilyen olyan megszorítást, amit országosan
nem rendelnek el. A lényeg azon van, amit az előbb elmondtam, hogy az ember egyéni felelőssége
nagyon fontos, ezt, hogy érezzék át az emberek, akkor egymásra is tudunk meg magunkra is
vigyázni. Doktor úr.
Dr. Elekes Attila: Köszönöm szépen. Én igazából nem szeretnék túl sok mindent mondani. Igazából
a pusztaszeri statisztikát szeretnék itt elmondani, hogy nagyjából, hogy állunk. A NEAK minden héten
küld nekünk egy listát, hogy állnak az oltással a praxisban lévők. Az országos átlagtól lényegében
nem térünk el, az oltottság 63%. Ez egy viszonylag jó aránynak mondható, mert az országos átlag
is körülbelül itt tart. Ami a megbetegedéseket érinti, most jelenleg 72 igazolt COVID-os betegnél
tartunk. Az ő arányuk úgy oszlik meg, hogy 25 volt, aki oltott volt, és 47, aki nem volt beoltva
egyáltalán. Az oltottak közül ketten voltak, akik három oltást megkapták és úgy fertőződtek meg. Az
oltottak lényegében viszonylag enyhe tünetekkel vészelték át a fertőzést. Az oltatlanok közül viszont
négyen kórházba kerültek, de ők is szerencsére hazajöttek és nem kerültek intenzív osztályra. Ha
megnézzük az adatokat akkor látszik, hogy az oltatlanok felé billen a mérleg. Jóval többen kapják
most el ezt a vírust, mint mondjuk a harmadik hullámban. Nagyon fontos, amit mindenhol
hangoztatnak és én is mondok, hogy ha lehet mindenki oltassa be magát, mert úgy néz ki ez az egy
fegyverünk van a vírus ellen. Az jó jel, hogy statisztikailag úgy néz ki, hogy azért Pusztaszer beleillik
az átlagba és nem maradunk el az országos átlagtól az átoltottság tekintetében. Lényegében ennyit
mondanék, mert amit a polgármester úr elmondott az fedi a valóságot. Betegség esetén ne menjünk
közösségbe, a többit megbeszéljük. Mást nem tudok ezzel kapcsolatban mondani. Esetleg, ha kérdés
van, akkor válaszolok.
Máté Gábor polgármester: Igen, köszönöm szépen. Mivel doktor úr nem tudom marad-e végig,
ha mennie kell akkor nem akarjuk visszatartani. Ha nem tudna maradni végig akkor én most adnám
meg a lehetőséget arra, hogy a COVID-dal kapcsolatosan vagy bármilyen egészségügyi dologgal,
ami a doktor urat érintheti vagy tudna rá válaszolni akkor ezt most tegyük fel és utána majd
folytatom a mondandómat. Annak én kifejezetten örülök, hogy itt a faluban ilyen jellegű
diszkrimináció nem indult el és nincs ebből valamilyen széthúzás, hogy oltottak és oltatlanok és hogy
viszonyulunk és hogy nem viszonyulunk hozzá. Azt gondolom, hogy az idő majd el fogja dönteni,
hogy ki, hogy vélekedett. Biztos vagyok benne, hogy az egészségügyben dolgozó szakemberekre
kell bízni ezeket a dolgokat és azokra célszerű hallgatnunk. A továbbiakban is igyekszünk segíteni,
amiben tudjuk ezt a tevékenységet. Ha a COVID-dal kapcsolatban más gondolat vagy elképzelés
nincs, akkor köszönöm. Lépünk tovább, ha valakinek a téma közben jut eszébe kérdés, nyugodtan
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tegye fel, de ha lehet akkor a kérdéseket a végén tegyük fel. Néhány pályázati dolgot mondanék. A
mai pályázati rendszer alapvetően három elemre épült a mostani rendszerben. Egyik volt a Magyar
Falu Program, amiben 5000 alatti települések tudtak részt venni. Ez a mi választó kerületünkben 17
települést érint. Általában ebben a rendszerben meg van, hogy a választó körzetben milyen témában
és milyen összegek vannak. Általában azért, hogy a települések ne menjenek szembe egymással. A
polgármesterek ilyenkor amikor a kiírások előtt vagyunk vagy a kiírások környékén vagyunk akkor
leülünk elmondjuk, hogy ki mit szeretne milyen formában az milyen összegeket jelentene és ilyenkor
van egy alku rendszer, hogy lehetőleg nem menjünk szembe egymásnak. Próbáljuk meg úgy
elosztani a dolgokat, hogy azok a munkák, amiket belefektetünk egy pályázatba jelentős
előkészületekkel jár, az ne vesszen kárba azért mert a pályázatot esetleg nem támogatják azért mert
a forrás kimerült. Igyekszünk a forrásokhoz igazítani a pályázatokat. Ennek az lesz aztán a
következménye, hogy időnként nem tudunk akkora összeghez jutni amekkorára szükség lenne.
Példát mondjak erre, a szolgálati lakások esetében neki akartunk menni egy olyan pályázatnak, ami
az energetikát oldotta volna meg. Megfelelő hőszigetelést az épületre, ablakok cseréjét, megfelelő
fűtéskorszerűsítést tartalmazott volna. Ahogy osztottunk-szoroztunk ez olyan összegeket igényelt
volna amekkora keretek viszont nem álltak rendelkezésre. Ilyenkor olyan megoldást találunk, hogy
próbáljuk meg felosztani több lépcsősre a kivitelezést, az elképzelést és akkor első, második vagy
esetleg harmadik ütemben oldjuk meg a dolgokat és amikor az első ütem lement reménykedjünk
benne, hogy legközelebb megint lesz egy olyan kiírás, amivel ezt meg fogjuk tudni oldani. Ez
kockázatokkal jár. Példát is mondjak, 2011-ben az iskolát felújítottuk akkor volt egy bizonyos keret,
amit abból a keretből meg lehetett tenni azt megtettük nem tudtunk hozzányúlni a vizesblokkhoz.
Majd a következő ütemben, az lett volna a második üteme, hogy majd a vizesblokkot felújítjuk a mai
napig erre megfelelő pályázatot nem találtunk, amivel ezt meg tudtuk volna oldani. Ott még mindig
várjuk, hogy a második ütemnek mikor tudunk nekimenni. Viszont a polgármesteri hivatal esetében
már a harmadik ütemnél tartunk. Volt egy akadálymentesítés aztán volt egy nyílászáró csere ebben
a rendszerben és most vagyunk abban, hogy az épület egy részét hőszigetelés szempontjából és
tetőkorszerűsítés szempontjából is fejlesszük. Sajnos nem tudtunk a teljes épületre megfelelő
keretet találni, úgyhogy itt is egy következő lépcsőfok előttünk áll. reménykedünk benne, hogy
valamelyik pályázati kiírásból majd a főépületnek a Kossuth utca felé eső oldalán is a tetőcserét meg
tudjuk csinálni. Ez azért komoly összegeket jelent, mert ezen egy régi típusú tető van, nincsen
betonkoszorú körben, az egész tetőszerkezetet le kell cserélni arra betonkoszorút építeni és arra egy
új tetőszerkezetet felépíteni. Nagyon komoly összegeket jelent. Erre a pályázati keretek nem adtak
lehetőséget, ezért ezt egy későbbi ütemben tudjuk majd megoldani. Szerencsére a Magyar Falu
Program keretében különböző eszközök vásárlására is volt lehetőség. Ebből a traktorra, amit szintén
pályázatból szereztünk be, tudtunk homlokrakodót is szereltetni és folyamatban van egy nagyobb
teherbírású egy 700 kg teherbírású utánfutónak a legyártatása. Ez egy egyedi gyártású utánfutó
nagyon jó minőségben, mintegy 1 000 000 Ft-os összeget képvisel. Ez a napokban fog elkészülni
vagy decemberben, vagy januárban fog ideérkezni, ezt Kiskunhalason gyártják le számunkra. A
játszótérnél is van egy folyamatban lévő kivitelezésünk. A meglévő játszóeszközeinknek egyrészt a
felújítása, némelyiknek az eltüntetése, amelyik nincs olyan jó állapotban, hogy érdemes lenne
felújítani azt inkább kiszedjük. A nagyobb játékok mindenképpen, amit eltüntetünk játékot annak az
alapanyagát tudjuk tovább hasznosítani a további részeknek a felújításánál. El is készült az alap egy
kötélpiramisnak a megépítésére, amit majd a tavasszal fogunk véglegesen a helyére állítani. Az
óvodában elkészült a kerítés, ennek az elszámolása is megtörtént. Ennek a teremnek a
szennyvízkezelése annak idején amikor ez épült nem lett megoldva az akkori szennyvíz gödörhöz
lett kötve. Két héttel ezelőtt jutottunk el odáig, hogy egy olyan szennyvíz rendszer került kiépítésre
itt, amit későbbiekben lakossági szinten is szeretnénk majd, ha megfelelő pályázat lesz üzembe
helyezni. A Magyar Falu Program keretében január elején lesznek az újabb kiírások, nem tudjuk,
hogy mi. A későbbiekben majd mondom, hogy milyen terveink vannak. Azokat a terveket, épp a
Magyar Falu Programból tudjuk-e majd megvalósítani vagy valamilyen más rendszerből azt nem
tudom, majd kiderül a kiírásokból. A Belügyminisztérium minden évben kiír pályázatokat. Pár évvel
ezelőtt az egészségházat tudtuk abból felújítani. Aztán éveken keresztül itt a falu központban a
polgármesteri hivataltól az Előd utcáig a járdát pályáztuk meg rendszeresen, hogy ezt a töredezett
beton járdát ki tudjuk cserélni. Abban teljesen biztosak voltunk, hogy amikor itt az épület elbontása
és az új épületnek a megépítése történik akkor ezek a járdák nem fogják bírni ezt a terhelést, amivel
ez együtt jár. Ahhoz képest még viszonylag használható maradt a járda. Három esetben pályáztunk
erre a Belügyminisztériumnál, hogy ezeket a járdákat olyan méltó módon tudjuk felújítani, hogy
illeszkedjen a jelenleg központban látható térburkolattal ellátott járdákhoz. Nem egyszerű beton
járdát akartunk ide, hanem ezt a térburkolattal ellátott járda rendszert akartuk tovább építeni.
Sajnos három alkalommal sem nyert a pályázatunk, szerintünk nevetséges okokra hivatkozva, de a
lényeg az, hogy nem nyert. Negyedszerre már úgy döntöttünk, hogy nem akarunk ennek nekimenni,
mert eddig nem volt sikeres. Mivel közútra is lehetett pályázni, ezért a munkástelepi útnak az
aszfaltozását pályáztuk meg, ami szerencsére sikerült is. Elkészítettünk terveket, árajánlatot stb.
szépen belefért egy 20 000 000 Ft-os összegről beszélünk, amit a pályázaton nyertünk. Ez még az
önkormányzatnak 3 000 000 Ft-os nagyrendű összeget hozzá kell tenni önerőből. A kivitelező ígérete
szerint még idén lehet valami. Már nem sok időnk van az idénből, bár két nap alatt meg tudják ezt
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oldani. Már a napokban indult a TOP-os úgy nevezett Területi Operatív Programok pályázati
rendszere. Ebben még nem látunk teljesen tisztán. Vannak az önkormányzatnak prioritásai, hogy mi
az, amit a későbbiekben meg akarunk oldani. Beszéltem már, hogy a polgármesteri hivatalnak a
teljes tetőszerkezetét a régi épület résznek a tetőszerkezetére elkészültek a tervek, de a
kivitelezéshez nincs megfelelő keretünk. Ezért ezt megcélozhatjuk akár ebből a TOP-ból akár a
Magyar Falu Programból, amint valahol erre megfelelő összegű kiírás lesz és rá tudunk mozdulni.
Amint említettem a járdát sem felejtetettük el ezt is szeretnénk tovább vinni. Az óvodában a
szennyvíz rendszer még teljesen a hagyományos, oda is valamilyen megoldást találnunk kell. Ha lesz
olyan pályázat, ami az óvodának a szennyvíz kezelését meg tudja oldani akkor arra is rámozdulnánk.
Útépítési pályázatokat nagyon mondogatják, hogy talán lesznek, de nem világos számomra az eddig
információk alapján, hogy gyűjtőutakra vagy lakóutakra lesz lehetőség pályázni. Számomra még
nem világos, hogy a lakóutakra is lehet-e pályázni, de mindenképpen már a tervezőkkel egyeztetést
folytattam, hogy a Dózsa György utca templomhoz vezető szakasza már eleve úgy lett az előzőekben
is a Magyar Falu Program keretében megépítve, hogy arra egy kiegyenlítő réteg után megfelelő
aszfalt réteg burkolat felhordható legyen és megfelelő alap legyen hozzá. Ezt tervezzük, de
álmodjunk nagyot, ezzel együtt én az Előd utcának a bevezető szakaszát is minden képpen fontosnak
tartanám, hogy leburkoljuk. Nyilván célszerű lenne az egész faluban egyéb utakat is karbantartani,
rend betenni. Pillanatnyilag olyan jelentős összegekről van szó és ahogy látom a kiírásból néhány
10 000 000 Ft-os keretekben gondolkodhatunk. Nagyon fontos, hogy a meglévő útjainkat milyen
figyelmet fordítunk, mennyire igyekszünk azt úgy terhelni, hogy ne tegye tönkre. Kellő odafigyeléssel
legyen a lakosság is rá. Igyekszünk mi is a megfelelő vízelvezetéseket, vízlefolyásokat megoldani,
de itt minden képpen szükségünk van a lakosság együttműködésére. Tervezzük, hogy azoknál az
utaknál, ahol nagy föld rakodások vannak a padkán azokat leszedjük. A jövőben ezt azt gondolom
önerőből is meg tudjuk oldani. A szolgálati lakásoknál még egy külső hőszigetelésre minden képpen
szükségünk lenne. tárgyalások folynak a mai nap is folytattattam egyet a vízügyi mérnökökkel. A
megyei rendszerből a csapadék víz elvezetésre vannak lehetőségek. Megnéztük a területet, ilyen
átmeneti tárolókat lehetne kiépíteni. Van egy olyan elképzelés, hogy ha már átmeneti tárolót építünk
akkor az valamilyen formában a lakosság hasznát is szolgálja. Egyeztettem egy vízügyi mérnökkel,
ezt még a képviselő-testületnek sem mondtam és egyrészt van a vízműből kijövő úgy nevezett
dekant víz, amit rendszeresen kiengednek ide a csatornákba. Ezt jó lenne megfogni, illetve a piac
környékén van egy mély terület, ahonnan a vízelvezetés eléggé nehézkes. Van egy olyan ötlet
pillanatnyilag, hogy ha onnan nem tudjuk könnyen a vizet elvezetni akkor csináljunk oda egy tavat
és akkor nem kell elvezetni a vizet. Onnan egy túlfolyóval, ha a vízszint olyan lehessen tovább
ereszteni. Csináltunk az év folyamán egy lakossági felmérést az egyedi szennyvíz kezelés igényére.
Szennyvíz csatornahálózat kiépítésére és központi szennyvíz tisztítóra jó eséllyel nem lesz a jövőben
lehetőség. Sokkal inkább lesz arra lehetőség, hogy egyedi megoldásokat részesítsünk előnyben. Én
addig nem akartam ebbe nagyon mélyen belemenni amíg ki nem próbáltunk egy rendszert. Most,
ami itt kiépítésre került az a rendszer, ami az általam eddig megnézett négy-öt technológia közül a
legjobbnak ítéltem meg. Szerencsénkre itt most van lehetőség, hogy ezt a működésében is
kipróbáljuk egy-két év alatt biztos ki fog derülni, hogy alkalmas-e erre a feladatra vagy nem. És
akkor most jönnek a nagyobb álmok igazából. Amikor tavaly előtt volt egy tornaterem program akkor
az iskolai tornatermet a fenntartó tudott pályázni akkor egy nagy lelkesedéssel az egyház is a
pusztaszeri iskolához terveztetett egy tornatermet. Nem tudom, hogy erre lesz-e lehetőség. Ha lesz
rá lehetőség nem fogjuk ellenezni nyilván ezt a dolgot, de ez már egy olyan szintű dolog, hogy már
át kell gondolnunk, hogy egyáltalán támogatnak-e ilyen nagy volumenű építkezést a későbbiekben,
lényeg az, hogy létezik hozzá terv. Van mire építeni a dolgot. Ha odáig jutunk nyilván ennek is
érdemes lesz nekimenni, de valószínűleg a fenntartó részéről lehet majd meg. Ennek az épületnek
is van egy tovább gondolása. Amikor a terveket készítettük ennek is van egy második lépcsőfoka.
Itt a mögöttem lévő fal úgy lett megépítve, hogy van benne egy olyan tartógerenda szerkezet, hogy
itt ezt a falat ki tudjuk bontani és tovább lehet építeni egy színpad formában. Ez az egyszemélyes
ajtó azért lett ide építve, hogy itt egy öltözőhöz és az öltözőhöz tartozó vizesblokkhoz ki lehessen
menni. Itt van egy tovább építési engedélyes tervünk, ami ennek az épületnek a tovább
hasznosítását tartalmazza nem csak tornateremként, hanem egy színpad a hozzá tartozó öltöző és
vizesblokk megépítését szolgálhatná. Nyilván ez is egy kész terv. A holnapi nap fogok a megyei
önkormányzat elnökével leülni ezeket a mi általunk elképzelt álmokat és terveket végig beszélni.
Ennek az eredményéről az újságban megpróbálok beszámolni, ha lesz miről. Pár szót mondanék a
közmunkásokkal kapcsolatosan. Az elmúlt időszakban 13-15 közmunkást tudtunk alkalmazni. Sajnos
egyre kevesebb alkalmas ember van. az elmúlt években a támfalakat építettük a kapubejáróknál.
Kicsit büszke voltam a mai nap mikor a vízügyi mérnökkel bejártuk a területet akkor mondta, hogy
látja, hogy itt volt valami rendes méretezett mérnökök által összerakott csapadék vízrendszer
kiépítés mert ezek a támfalak látszik, hogy újak és teljesen korrektek. Mondtam, hogy nem volt itt
ilyesmi, csak, amit elgondoltuk, hogy az úgy jó lesz. Meg lehet ezt is csinálni, de nyilván vannak
olyan dolgok, amikre már nem vagyunk képesek. Azt gondolom, hogy ez is bizonyítja azért, hogy a
közmunkával nagyon komoly hasznokat tudunk a falunak termelni. Lehet, hogy bizonyos emberek
úgy gondolják, hogy nem megfelelő ezeknek az embereknek a munkatempója, de nem is a tempót
szoktam elsősorban követelni tőlük, hanem azt, hogy amibe belefognak azt tisztességgel csinálják
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meg. Ezt bizton állíthatom, hogy úgy a támfalak, mint a járda építés vonatkozásában eljutok arra a
szintre, hogy nagyon kevés odafigyeléssel szinte önállóan is tudnák ezt a munkát folytatni. A jövő
évben viszont már nem a járdákra és nem az átereszekre fogunk koncentrálni, hanem pontosan
azért, mert visszaesett a közmunkára alkalmas embereknek a létszáma. Azért ez egy célja ennek a
közmunka programnak, hogy kikerüljenek az üzleti szférába a dolgozók. Azért mégis vannak stabil
emberek, akik valamilyen módon itt szeretnek lenni a kevés fizetés ellenére is, nem is nagyon
akarnak máshova menni. Szerencsére van lehetőség, hogy ezt a 6-7 ember továbbra is alkalmazzuk.
Jövőre már csak 10 emberben gondolkodunk és a parkerdőnek a tovább gondozását vettük célul. Az
utóbbi időben kevesebb energiát tudtunk rá fordítani, arra akarunk most koncentrálni, hogy az
arborétum területét olyan állapotba hozzuk, hogy a jelenlegi állapotánál sokkal jobb legyen.
Növények ültetését is tervezzük. Ezen a héten egyeztettem a munkaügyi központtal, nem volt olyan
egyszerű, mert ebben a rendszerben, amibe akartunk mozdulni egy kicsit több támogatást tudunk
nyerni. Nem sokkal, de egy picit több lehetőség van nagyobb mozgásteret ad. Úgy tűnik, hogy egy
5-6 000 000 Ft összeget tudunk gépre költeni. Az arborétumba egy olyan vágóasztallal rendelkező
gépet tervezünk beszerezni, ami nem ez a szokásos fűnyíró gép, hanem a gép előtt van egy
vágóasztal. Ezzel a lombok alá sokkal könnyebben be tudunk menni és az arborétumban a füvágásra
meg az egyéb ilyen terület tisztitására ez sokkal alkalmasabb lesz. Ha már álmodunk benne, akkor
szeretnénk olyan minőségű gépet venni, ami tényleg erre a területre alkalmas. Megfelelő
szélességgel és megfelelő megbízhatósággal rendelkező gépet. Úgy tűnik, hogy sikerülni fog. Jövőre
alapvetően az arborétumra fogunk koncentrálni a közmunka program keretében. Ez azt is jelentené,
hogy a lakosságnak jobban oda kell figyelni a falu közterületeire, hogy minél kevesebb rongálódás,
szemetelés legyen. Mindenki a saját portája környékén, dicséretes ma is a viszonyulása a
lakosságnak. Az előírás úgy szól, hogy a közút pereméig az ingatlan tulajdonos köteles rendben
tartani az árkot is meg a közterületet is. Rendszeresen tapasztalom, hogy ha idegenek jönnek a
faluba, hogy szinte senki nem felejti el megjegyezni milyen nyugalom, csend és rend van a faluban
alapvetően. Részben tényleg köszönhető a közmunkásoknak is, de azt gondolom, hogy legfőképpen
a lakosság felelős magatartásának. Nagyon elismerendő az, hogy egyedülálló hölgyeknél is milyen
szép a terület. Nagyon kevés helyen kell a lakosságot meg szólítani, hogy talán egy kicsit nagyobb
rendet tarthatna maga körül. Évente két alkalommal szoktunk jegyző úrral falubejárást tartani.
Amikor az összes utcát, az összes ingatlan környékét megnézzük. 5-6 évvel ezelőtt 30 és 40 között
volt az a jegyzet mennyiség, amiben kérjük a lakosságot, hogy figyeljen már oda. Nem durva
szavakkal meg nem fenyegetőzve kérjük a lakosságot. Az idén talán ilyen levélből volt 12-13. ezek
se voltak súlyosak. Van 3-4 olyan, akikkel nem csak mi nem tudunk mit kezdeni, hanem magasabb
hatóságok sem. Sajnos ez komoly feladat és nem mindig tudunk ennek érvényt szerezni. A Hírfutár
szerkesztése elindult újra. Tervezzük azt, hogy minden két hónapba megjelenjen. Akinek mondajója
van a Hírfutárba vagy bármilyen ötlete van azt szívesen vesszük. Igyekszünk a lakosságot
megfelelően informálni. Sajnos ahogy a Hírfutárban is írtam a tanyákra nem tudjuk a régi módon
kivinni az újságot. Azt kérem mindenkitől, hogy a tanyán élőket biztassák arra, hogy a boltokban,
az önkormányzati hivatalban meg a kocsmákban is van kihelyezve 8-10 újság, onnan nyugodtan
elvihetik haza. Annyival több újságot nyomtatunk, hogy mindenkinek jusson, aki ezt olvasni akarja.
Nem beszélve arról, hogy a honlapon is meg lehet nyitni az újságot. Annyi különbség van a digitális
és a nyomtatott változat között, hogy a digitális változatnak minden oldala színes. Szociális tűzifára
minden évben van lehetőség jelentkezni. Előirt rendszer, nem a mi kényünk-kedvünk szerint tudjuk
ezt a szociális tűzifát osztani. Ennek az lesz a következménye, hogy vannak olyan személyek, akik
tudjuk, hogy szüksége van rá, rászorult, de a törvényes előírásoknak nem felel meg. Természetesen
őket sem hagyjuk tűzifa nélkül ilyenkor. Vannak tartalékaink. Vannak olyan személyek, egyébként
63 jelentkeztek összesen tűzifára ebből, ha jól emlékszem 56 személynek tudtunk adni. A jelentkezők
közül 2-3 volt olyan, akinek nem tudtunk ebből a keretből adni, viszont más keretből juttatunk nekik.
Voltak olyanok is, akiket el kellett utasítani, de nem sokan. A kamera rendszer kiépítését az újságban
lereagáltam, de gyakorlatilag azt mondhatom, hogy azóta két alkalom volt már, hogy a rendőrségnek
vissza kellett nézni. Hogy ezután a rendőri intézkedés milyen eredménnyel jár az még a jövő kérdése.
Zsófi most ment el, pontosan azért, mert volt egy pályázatunk a kutyák és macskák ivartalanításával
kapcsolatosan. Itt is egy nagyon komoly előkészület volt, nagyon bonyolult volt az egész rendszer.
Most is folyamatban van és a Zsófi azért jelezte, hogy fél 6 felé fel fog állni és el fog menni mert a
mai nap is van akció az ivartalanitás terén. Folyamatban van, körülbelül a feladatnak több mint a
fele el lett végezve. Tavaszra már be tudjuk fejezni ezt a programot. Én ennyit gondoltam mondani.
Bárkinek, ha kérdése van arra szívesen válaszolunk. Esetleg képviselő társaimat kérdezem, hogy
van-e valakinek mondanivalója még hozzáfűzni valója a beszámolómhoz? Amennyiben nem, akkor
átadom a szót a jelenlévőknek.
2. napirendi pont: Közérdekű kérdések, javaslatok, vélemények a lakosság részéről
Máté Gábor polgármester: Ez már a második napirendi pont, kérdések.
Jéga-szabó Andrásné: A kamera rendszerrel kapcsolatban dicséret érte, hogy van, annak nem
örülök, hogy már van olyan felvétel, amivel foglalkozni kell, de a célja ez. A másik pedig az, hogy
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