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Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről 
 
Az ülés  

 időpontja: 2022. december 12. 

helye: Sportterem 

6769 Pusztaszer, Kossuth utca 43. 

minősítése: nyilvános 

jellege: rendes, közmeghallgatás 

sorszáma: 2022/16 

 
Jelen vannak: 
 Máté Gábor polgármester 

Bitó Zsolt képviselő 

Katona Mária képviselő 

Kósáné Buknicz Mária képviselő 

Körmendi Zsuzsa képviselő 

Nagy Emese képviselő 

Sági Mihály képviselő 

dr. Jaksa Tibor jegyző 

Tóth Mónika jegyzőkönyv-vezető 

Hiányzik: 

 - 

 
Máté Gábor polgármester: Már rutinos közmeghallgatás szereplők vannak itt az épületben. 
Köszöntök mindenkit, meghívottakat, képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy teljes 
létszámmal van jelen a képviselő-testület, határozatképesek vagyunk. Jelzem, hogy két napirendi 
pont van a közmeghallgatáson. Az egyik a polgármester beszámolója a másik pedig a közérdekű 
kérdések a jelen lévők részéről. Kérdezném, hogy újabb napirendi pont ehhez még lenne-e javaslat 
a képviselők részéről? Amennyiben nem, akkor aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 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: 
 
105/2022.(XII.12.)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 a jelen lévők számára, hogy hangfelvétel készül a jegyzőkönyv 
kedvéért. Témaköröket fogok majd földobni és azokat próbálom egy kicsit kifejteni majd. A 
legfontosabb manapság az energia kérdése, hogy állunk Pusztaszeren az energiával és milyen 
kilátásaink vannak. A legfontosabb rész, amit a testületi ülés első felében is tárgyaltunk ez a 
közvilágítás kérdése. Tudni kell azt, hogy a falu áramköltségének a 90%-át fedi le csak a közvilágítás. 
Az áramköltségbe benne vannak az általunk fenntartott intézmények egyéb dolgok, meg a 
közvilágítás. Ha takarékoskodni akarunk akkor a legnagyobb arányú takarékoskodást a 
közvilágításban lehetne megtenni. Ennek kétféle lehetősége van. Az egyik gyors és eléggé drasztikus 
és még viszonylag olcsó is. A másik kicsit összetettebb, drágább és hosszabb kivitelezést is igényel. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy mivel éjszaka alszunk általában és keveset mozgunk, ezért 
10 órától 4 óráig a teljes közvilágítást lekapcsoljuk a faluban. Ezt azért kell így csinálnunk, mert 
összesen hat trafókörzet van a faluban, ami amőba szerűen össze-vissza ágazik a faluban 
mindenfelé. Nem lehet azt megcsinálni, hogy a faluközpontban legyen világítás meg a Fő utcán a 
többi helyen meg ne vagy minden másodikat lekapcsoljuk. Ilyeneket nem lehet megtenni. A 
legegyszerűbb módszer az, hogy egy központi irányításból jön egy jel, hogy a megfelelő időpontban 
kapcsoljanak föl a lámpák és megfelelő időpontban kapcsoljanak le. Ez közé be tudunk a falu igénye 
szerint a képviselő-testület döntése szerint iktatni egy üres időszakot ez pedig úgy döntött a 
képviselő-testület, hogy 10 órától 4 óráig történjen meg. Ez azt jelenti, hogy hat órát szüneteltetjük. 
Ha azt veszem, hogy a napéjegyenlőség szerint 12 óra világos van és 12 óra sötét és ebből 6 órát 
nem fogunk világítani és ez nyáron meg télen egymást kiegyenlíti a két dolog és mivel még egyéb 
sallang költségek vannak számításaink szerint 40%-os megtakarítás durván, amit ezzel a helyzettel 
meg tudunk oldani. Nyilván a faluban megfelelően tájékoztatni kell a lakosságot, hogy aki kénytelen 
gyalogosan közlekedni ebben az időszakban akkor az gondoskodjon magának világításról. Annyit 
még megpróbálunk megoldani, hogy itt a kinyúló tetőre elhelyezünk két reflektort, ami megvilágítja 
a faluközpontot és egy alkonykapcsolóval azt esetleg egész éjszakára megvilágítjuk a 
kereszteződést.  Egyelőre ennek az eszköznek a beszerzése még folyamatban van. nyilván nem ez 
lenne a végső megoldás, de ez gyorsan megy. Erre a holnapi nap fogom elküldeni a megbízást a 
DÉMÁSZNAK. Velük fogunk kötni a héten egy munkaszerződést, ennek a költsége, hogy a hat trafót 
fölszereljék ilyen jelfogókkal, ami képes ezt a kapcsolást végrehajtani, ezt 435 000 Ft-ért szerelik föl 
összesen a teljes rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy ennyi költségünk lesz, hogy ez a rendszer így 
működjön. Még meg sem tudjuk mondani, hogy mennyi lesz a világítási költség, mert egyelőre 
árajánlatokat kértünk különböző szolgáltatóktól, de semmilyen árajánlatot nem kaptunk még meg. 
Egy dolgot tudok mondani, hogy a szolgálati lakásból amikor a Tímea kiköltözött akkor átírtuk az 
órát a mi nevünkre mivel most nem lakik benne magánember, 234 Ft 1 kWh ára. Ezt nagyon szívesen 
aláírtam, mert úgysem fogyasztunk ott, nem világítunk, nem üzemeltetünk semmit. Ez is 
többszöröse annak, amit most fizetünk. Ez úgy előre vetíti, hogy a költségek ilyen négy-
ötszöröződésére lehet számolni. Ha ebből 40%-ot megtakarítunk még mindig legalább két-
háromszorosa lesz, mint ami eddig volt. Úgy tűnik, hogy ez költségvetésileg valószínűleg tartható 
lesz a jövőben, de majd meglátjuk ez mivé fajul. Ennyit körülbelül a közvilágításról. Ez az egyszerűbb 
és olcsóbb és gyors megoldás. A legjobb megoldás az lenne, ha az egyébként már valamilyen szinten 
takarékosan működő közvilágítási lámpatesteket ledesre cseréljük ki. Erre van már két árajánlatunk. 
Mind a kettő 30 000 000 Ft-ba határozta meg körülbelül ennek a nettó költségét, ezt még föl lehet 
szorozni ÁFÁ-val. Viszont fölmértük a helyzetet a faluban és készült egy olyan leosztás, hogy a 
jelenleg meglévő lámpák közül mi az, ami maradjon és mi az, amit, ha átszerelés lesz akkor már föl 
se szereljük a helyébe. Vannak olyan utcák, ahol minden egyes lámpaoszlopon van lámpa, ott minden 
másodikon lesz kivéve a Fő utcát meg a Kossuth utca egy bizonyos szakaszát. Azon még 
gondolkodunk, hogy akkor, amikor ez a rendszer összeáll akkor az éjszakai teljes lekapcsolást 
továbbra is fenntartsuk-e vagy sem. Erről még nincs döntés, majd most meglátjuk a 
tapasztalatunkat. Azt gondolom nem csak légszennyezés hanem fényszennyezés is van a világon, 
azt is célszerű visszább fognunk. Különböző aggályok vannak ezzel kapcsolatban, hogy majd hogyha 
baleset lesz meg közbiztonság meg ilyesmi. Én azt gondolom, hogy ha valaki félti a vagyontárgyait 
akkor nagyon egyszerűen föl lehet szerelni mozgás érzékelős napelemes lámpákat a bejárathoz és 
akkor ki lehet világítani. Nem hiszem, hogy a közlekedés biztonságot rontaná jelentős mértékben 
ugyanis vannak közlekedési szabályok, azokat be kell tartani. Nem a közvilágítás miatt nem 
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történnek balesetek, hanem azért, mert betartjuk a szabályokat. Az autón mindegyiken van világítás, 
kerékpáron is kell lenni világításnak a gyalogos pedig menjen a járdán és vigyen magával lámpát. 
Ez lesz a jövő most a faluban egy darabig. Addig amíg nem lesz 30 000 000 Ft pályázati összegünk 
addig ezt a fejlesztést nem tudjuk megcsinálni. Ezért mondtam azt, hogy ez egy hosszabb távú és 
jelenleg azt sem tudom, hogy lesz-e ilyen forrás és ha lesz akkor lefedi-e a 30 000 000 Ft-ot, ezért 
a DÉMÁSZ-tól is kértem árajánlatot erre a ledes fejlesztésre. Ezt úgy kértem, hogy blokkonként 
adjanak árajánlatot, hogy meg tudjuk azt tenni, hogy bizonyos részeket, ha azt mondjuk, hogy 
10 000 000 Ft-ot keretet találunk rá pályázati összeget akkor ki tudjuk választani, hogy melyik az a 
két trafókörzet amire ez elég lesz és akkor azt csináljuk meg és utána így lépegetünk tovább. Erről 
nem tudok többet mondani. Ennyi volt körülbelül a közvilágítási rendszer. Január 1-től már az új ár 
lesz, fogalmam sincs, hogy mennyi lesz az új ár, mert január 1-ig van szerződésünk a közvilágításra 
és egyéb világítási rendszerekre. A gázzal kapcsolatban is hasonló a helyzet, annyival jobb, hogy ott 
2023. október 1-ig van szerződésünk. A gázköltségeink az eddigiek szerint alakulnak. Természetesen 
mikor ilyen tájékoztatókon voltam akkor adtak javaslatot, hogyan lehet takarékoskodni. Le kell 
kapcsolni a díszkivilágíást, nem kell a szökőkutat működtetni meg ilyen dolgokat mondtak és 
kérdeztem, hogy ahol már eddig sem volt azok hogyan takarékoskodjanak? Mi nem tudunk annyit 
takarékoskodni, mint ott, ahol eddig ilyen pazarlás ment. Az eleve takarékos működésből sokkal 
nehezebb visszavenni, de itt is vannak lehetőségek. Ennek következtében a Dalárda már tapasztalja, 
hogy a Szociban lekapcsoltuk a fűtést, itt is visszább vettük a fűtést. Egy dolog amire nem vagyok 
hajlandó, hogy 18 fokot tartsunk az irodákban. A munkatársaim ennél többet érdemelnek. Biztos, 
hogy nem lesz 18 fokos iroda a pusztaszeri önkormányzatnál akkor sem hogyha bármilyen ellenőrzés 
jön. A 20 fok a minimum, de inkább 21-22. Nem lehet 18 fokban érdemi munkát végezni. Ezért én 
majd tartom a hátamat, ha ez valakinek nem tetszik. 
 
Grósz Sándorné: Az iskolánál mi a helyzet?  
 
Máté Gábor polgármester: Az iskolának van fenntartója, az ő nevében nem tudok nyilatkozni. Az 
egészségház és az óvodánál nem érvényesek ezek a 18 fokos dolgok az irodára vonatkozik 
alapvetően a többieknél ilyen probléma nincsen. Ennyit az energetikával kapcsolatosan. A gázra is 
majd még próbálunk árajánlatot kapni. Van még majdnem 10 hónapunk, de nem tudunk előre 
tervezni. Szociális ügyekről mondanék pár dolgot. Viszonylag a település fegyelmezettsége és az, 
hogy nagyon kevés olyan ember van, aki notóriusan tőlünk akarná a megélhetését valamilyen módon 
lefejni ezért a szociális segítségünk kereteit az önkormányzat elég jól tudja kezelni. Ilyen alapon 
tudtunk például 25 000 Ft iskolakezdési támogatást adni az idén minden tanulónak. Tavaly 30-at 
tudtunk, de azért egyre nehezebb a helyzetünk. Minden Pusztaszeren lakó és pusztaszeri iskolába 
járó tanulónak, kivéve azok, akik középiskolások, vagy akik olyan intézménybe járnak, amit 
Pusztaszeren nem tudunk produkálni, azok is kapnak támogatást. A 65 év felettiek vonatkozásában 
a képviselő-testület változtatott az eddigi gyakorlatán. Egyrészt kevesebb keretünk volt az idén erre 
a célra. Eddig mindig az volt, hogy minden 65 év felettinek tudtunk támogatást adni. 
Összeszámoltuk, hogy mennyi keretünk van, hányan vannak, elosztottuk és aztán kijött egy szám, 
és ennyit tudtunk adni. Viszont ennek az a hibája, mint minden ilyen pénzosztásnak, hogy ahol egy 
65 éves volt csak egy adagot kapott, ahol ketten voltak ott kettőt kaptak pedig a háztartás 
fenntartása majdnem ugyanolyan költséggel jár ezért úgy döntöttünk, hogy háztartásonként fogjuk 
a támogatást adni. Ebből az adódik, hogy nagyobb összeget tudunk adni egyes embernek. Azok 
jártak jól, akik egyedül vannak. Viszont maga az összeg így nagyobb tudott lenni. Hárman-négyen 
jöttek be, hogy ők nem kaptak, nekik el kellett magyarázni, de mindenki megértéssel fogadta. Azt, 
hogy jövőre hogyan lesz ezt nem tudjuk. Ezt mindig kihangsúlyozzuk, hogy ez az idén volt. Jövőre 
az is lehet, hogy nem lesz egy árva vasunk sem erre vagy egész más rendszert fogunk majd 
kidolgozni, ahhoz képes amilyen lehetőségeink lesznek. Egyben bízhatnak, hogy mindig próbálunk 
humánusan és olyan megoldást találni, ami a legkisebb hibával van, mert nem tudunk tökéletes 
döntést hozni. Nyilván fölmerülhet sokakban az, hogy erre nincs rászorulva. Mi ezt nem akartuk 
eldönteni, így viszont rábíztuk az illetőre, hogy döntse el ő, hogy rá van-e szorulva. Örömmel 
jelentem, hogy többen kerestek meg azzal, hogy ők ezt szeretnék valakinek felajánlani és én még a 
mai nap is vittem egy adagot egy olyan rászoruló családnak, akinek szívesen adták oda és tudok 
máshol is saját maga keretében, de megoldotta. Ez a lehetősége mindenkinek adott. Az idén úgy 
döntött a képviselő-testület, hogy a tüzelőanyag támogatást, nem tűzifa keretében fogja osztani. Ez 
azért történt így, mert idén vágott lágy lombot tűzifát tudtunk volna vásárolni. Azt mondtuk, hogy 
köszönjük szépen azt nem kérjük. A szén sem túl jó, de sok előnye van a szénnek. Könnyebb 
kiosztani, könnyebb szállítani, könnyebb tárolni. Meg kell tanulni vele tüzelni, de olyan hőértéke 
biztos van, mint a nedve lágy tűzifának. Ráadásul egy fuvarral ide tudtuk hozni és két és fél nap alatt 
ki tudtuk osztani. Ha ugyanilyen mennyiségben fát rendeltünk volna az egy két-három hetes munka 
és nagyon komoly szállítási és rakodási költségekkel plusz járt volna. Ugyanis erre azt tudni kell, 
hogy egy nagyon furcsa támogatási rendszer van. kell vállalni önerőt bele olyan 10-15%-nyit, a 
szállításról nekünk kell gondoskodni az megint csak egy önerő és ha többért tudjuk megvenni, mint 
amennyit ők augusztusban erre adtak akkor a többlet költséget is nekünk kell fedezni. Azt nem lehet 
csinálni, hogy akkor kevesebbet veszek belőle. Próbáltuk, hogy megkaptuk a 199 q szénre a 
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támogatást, de az 1 300 Ft-tal kisebb összegre szólt, mint amennyiért ezt be lehetett szerezni. 
Számoltunk, hogy akkor ebből kijön 130 q, veszünk annyit és úgy osztogatjuk. Az nem jó, mert 
akkor lecsökkentik az önerőt is. Az, hogy nekünk ehhez hozzá kell tenni azt nem önerőnek számolták. 
Akkor csak 135 q-ra adnak támogatást, de abban az összegben, amit ők állapítottak meg, úgyhogy 
majdnem ugyanannyit még hozzá kellett rakni az önkormányzatnak, hogy ebből ez a dolog a talpára 
essen valamilyen módon. Rendkívüli támogatások helyzete is egy olyan állapotba került, hogy annak 
idején, hogy a rendkívüli támogatás olyanok kérhetik, akik valamilyen előre nem látható 
krízishelyzetbe került és azonnal segíteni kell valamilyen szinten. Polgármesteri hatáskörben lehet 
erről dönteni, de vannak szabályok. Jövedelmi viszonyok fontosak, fontos az, hogy mennyit kér, mire 
kéri, ezeket így általában le szoktuk interjúzni. Annak idején az önkormányzat a nyugdíj minimumhoz 
kötötte ezt a rendszert azzal az elképzeléssel, hogy amikor évek folyamán ez a nyugdíj minimum 
elkezd majd növekedni akkor a támogatási összegünk is nagyobb tud lenni. A 13 év alatt ez a nyugdíj 
minimum nem növekedett egy forinttal sem, ez 28 500 Ft. Ez így nem tartható, nem éreztem ezt így 
megfelelőnek, úgyhogy bele kellett nyúlnunk ebbe a rendszerbe. Addig az volt, hogy 200 és 250% -
át adhattuk ennek az összegnek most megnöveltük 225% -ra és 300%-ra. Még szociális ügyhöz 
tartozik az, hogy a rendkívüli támogatásra is tartottunk még egy kis keretet vissza, ugyanis a 65 év 
felettiekbe belefértek emberek, de akik alatta vannak vagy éppen közel vannak a 65 évhez vagy 
fiatalok és minden más rendszerből valamilyen oknál fogva kiesik, nem tudunk neki a rendszer miatt 
támogatást adni ezért tartalékoltunk, hogy olyan embereknek is tudjunk segítséget adni akik ezekbe 
a rendszerekbe nem férnek bele vagy még nagyobb támogatás indokolt lenne az esetükben. Ezért 
erre 870 000 Ft-ot félre tett az önkormányzat és ezt a napokban fogjuk kiosztani. Ha jól emlékszem 
41 fő fog ilyen támogatásban részesülni. A szociális ágazat dolgozóival, a képviselő-testülettel és sok 
mindenkivel egyeztetve jött ki ez a lista. Itt mindig törekednünk kell arra, hogy ez az összeg, amit 
erre felhasználhatunk ez ne maradjon bent a kasszában, mert ha bent marad, akkor ezt vissza kell 
fizessük. Ilyenkor mindig egy kicsit ráteszünk, hogy túllépjük ezt az összeget, önerőt is teszünk 
hozzá és akkor ezt a teljes szociális keretet föl tudjuk használni a faluban. Úgy gondolom, amit ebből 
ki lehetett hozni azt kihoztuk. Annyi változás történt még a szociális keretekben, hogy eddig a 
Suhajda Balázs volt a családsegítő szolgálat ügyintézője. Ő fél állásban Bakson dolgozott és fél 
állásban Pusztaszeren. Cseréltünk, ő átment egész állásba Baksra dolgozni, és az ott fél állásban 
dolgozó kollega, Rostás Mihály jött ide hozzánk és most már ő fogja az ügyeket intézni. Pályázatok 
témája. Három-négyféle pályázati rendszer van, amiben el tudunk általában indulni. A legjobban 
kezelhető az a Magyar Falu Program. Tudni kell azt, hogy nem hivatalosan, de azért van egy leosztási 
rendszer, hogy a Nagymágocstól Szatymazig tartó választókerület 18 települést érint akik 5 000 fő 
alattiak. Ezt a keretet általában egyenlően osztják el a települések egymás között évek folyamán 
olyan formában, hogy ha valaki túllép egyik évben a pályázati keretből, akkor a következő évben 
egy kicsit mérsékletre vegye magát. Mi a Magyar Falu Program keretében teljesen nullán állunk, sem 
adósságunk, sem hiányunk nincsen ebből a dologból. Olyan anyagi forrást használtunk föl, ami 
számunkra ki volt mérve, nem léptük túl a kereteket és nem is maradtunk alul. Ennek köszönhetően 
történt meg az idén hat fejlesztés a településen. Az egyik az önkormányzati hivatalnak a 
tetőszerkezet cseréjét terveztettük meg ebből az összegből, illetve megvalósítottuk az első ütemét, 
ami a 70-es években épült épületrésznek a hőszigetelését és tető héjalásnak a cseréjét, illetve egy 
új vizesblokknak az építését foglalta magába. Ez mintegy 23 000 000 Ft-os keretből valósult meg. 
Ezt tudni kell, hogy a Magyar Falu Programnál nem kell önerőt beletenni, tehát 100%-os 
támogatottság van. Elég bonyolult ezeknek az elszámolása, nagyon összetett a feladat. 23 000 000 
Ft-os nagyságrend volt ez, elkészült, az elszámolás is megtörtént ezzel kapcsolatban. Férfi, női WC 
kialakítása történt, akadály mentesítve a női oldal. Itt látható ennek a munkának az eredménye. 
Sajnos nem volt akkora keretünk, amekkorából az egész épületnek a tetőszerkezetét cseréltük volna. 
Az a probléma, hogy a 30-as években épült épületrésznek a tetőszerkezete elég rossz állapotban 
van. Tartja még magát, de ahhoz, hogy azt lecseréljük az egész fedélszerkezetet is le kell cserélni. 
Mivel ez ilyen kecskelábas megoldással van építve ma már nem lehet ebben a formában építeni, 
koszorút is kell építeni. Teljes tető elbontást kell kezdeményeznünk a falak tetejére egy vasbeton 
koszorút kell építeni és arra lehet aztán a tetőt fölrakni. Ennek a tervei elkészültek ebből a 
pályázatból. Ennek a költségeit pályázatból meg tudtuk oldani, de sajnos ez olyan 50-55 000 000 Ft-
os nagyságrend minimum, hogy ezt meg tudjuk oldani. Egyelőre várjuk a második ütemre az erre 
megfelelő összeget. Az útépítés terén is tudtunk a Magyar Falu Programban előre lépni. Az Előd utcát 
és a Tas utcát láttuk el olyan burkolattal, amire a későbbeikben aszfaltot húzhatunk. Teljesen olyan 
alapot építettünk, amire az aszfaltozott út előírásainak is megfeleljen. Ez a két utca pillanatnyilag 
olyan állapotba került, mint a Dózsa György utca is. Ez 13 500 000 Ft keretből valósult meg. A 
szolgálati lakás nyílászáróit egy pár évvel ezelőtt cseréltük ki, ennek a második üteme valósult meg 
az idén a hőszigeteléssel és egy kazáncserét az egyik lakásban meg egy kémén gázos kéményre át 
lett alakítva. Ezek a munkálatok folytak ott mintegy 10 500 000 Ft-ból. Vásároltunk egy 6 tonnás 
egy tengelyes pótkocsit, ez 4 600 000 Ft volt. A játszótér felújítása és egy kötélpiramis vásárlására 
is egy Magyar Falu Program keretében történt fejlesztés, ami 2 350 000 Ft volt. Az itteniek is 
részesültek talán valamilyen formában benne, a Felelős állattartás keretében mintegy 1 290 000 Ft-
os összeget tudtunk fordítani háziállatok oltására és ivartalanítására. Körülbelül ennyi a Magyar Falu 
Program idei megvalósulása. Hogyan lesz a jövő, nem tudjuk. Azt mondta a gyopárosalpári 
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tájékoztatón, hogy lesz jövőre is Magyar Falu Program. Remélem nem úgy, mint az idén volt, mert 
kihirdették december 20-án és január 4-én, 5-én már be kellett adni az első pályázatot. Egyelőre 
semmilyen hír nincs róla, hogy milyen témában mehetünk. Nagyon szeretném, ha a közvilágítás 
beférne ebbe a dologba. Mi jeleztük a hatóságok felé, hogy erre fordítsanak majd figyelmet, hogy 
ilyen keretek majd jelenjenek meg. Némi racionalizálásról beszéltünk, mert túl sok keret ment már 
ilyen egyházi vonalra. Már nem tudtuk hova használni, már nem volt település, aki vállalkozott volna 
rá, mert nagyobb volt az összeg, mint amire szükségük volt viszont átcsoportosítani meg nem 
lehetett arra amire szükségük lett volna. Ezeket így mindig szoktuk mondani, hogy próbáljanak meg 
ezen igazítani valamit, hogy az itt lévő elvásárok és szükségleteket fedjék le inkább ezek a 
pályázatok. Belügyminisztériumi pályázaton minden évben indulunk, nem mindig sikerrel. Ez eléggé 
necces kérdés volt. Most az idén a munkástelepi bolti tartó út aszfaltozása volt a téma. Szerencsére 
ez sikerrel járt. Tavaly a Dózsa György utca aszfaltozását próbáltuk megoldani, de az valamilyen 
módon nem tetszett a pályázat kiíróknak, úgyhogy azt nem kíséreltük meg még egyszer. Sokkel 
célszerűbb volt ezt. Egyrészt olcsóbban is tudtunk kijönni belőle meg jobban belefért a keretbe, az 
előírásoknak jobban megfelelt ez az út. Sikeres pályázattal 19 400 000 Ft-ot nyertünk erre, de 
3 500 000 Ft-ot kellett önerőként beletenni. A BM-es pályázatoknál mindig kell önerőt is produkálni 
10-15%-os nagyságrenddel. Vidékfejlesztési programban is vannak pályázatok kiírva, de iszonyú 
bonyolultak és időnként teljesen élettől elrugaszkodottak a kiírási feltételek. Az idén szerettük volna 
az ópusztaszeri útnak a padkázását és az újra festését megoldani, erre adtunk be pályázatot meg a 
munkástelepi útnak a padkázására. Sajnos azt kérték, hogy az egész útvonalra egy rendes mérnöki 
tervet produkáljunk 10 napon belül. Mi mondtuk, hogy azért, hogy ott néhány köbméter földet 
kiszedjünk meg néhány csíkot lefessünk miért kellene mérnöki munka, ez nem egy új építés. 
Kötötték magukat hozzá, mi meg mondtuk, hogy a mérnöki költségek elvitték volna a 20-30%-át 
ennek az egész pályázatnak. Erről a pályázatról lemondtunk, ilyen keretek között nem akartuk ezt 
megoldani. Viszont azért a munkástelepi útnak a padkázását megoldottuk önerőből nyilván. 
Ügyelünk az ópusztaszeri út vonalán is a dolgokra, hogy az is rendezett állapotba maradjon. Nyilván 
a festést nem tudjuk megoldani. Hátha majd egy következő pályázat összeáll ezzel kapcsolatosan. A 
Startmunka keretében a közmunkások munkájára tudunk pályázni. Idén az Arborétumnak a 
rendezése, kerítés építés meg a különböző fák eltávolítása és egyéb rendezése volt a cél elsősorban. 
Volt ott a szegélyénél egy nyárfasor, amit el kellett takarítani. Ezzel foglalkoztak a közmunkások. 
Jövőre ismét a belterületi csapadékvíz csatornákkal fogunk foglalkozni, főleg a József Attila utca, a 
Rákóczi utca és a Vadvirág utca lesz érintett ebben a dologban. Többnyire a medreknek a kikotrása 
lesz kézi erővel, nem géppel, és olyan helyeken, ahol még a bejárók nincsenek támfalazva. Egy olyan 
30-36 támfal bejárónak az építését tervezzük jövőre. A közmunkásoknak ez lesz a feladata. Két 
nyertes pályázatunk van a Területi Operatív Programnak a keretében. Két pályázatot nyertünk eddig 
ebből. Leadtuk, hogy miben szeretnénk még pályázni, de ilyen kiírások nem voltak. Egyelőre a kisebb 
összegű terveinkre kaptunk támogatást. Az egyik az egy útépítési támogatás, ami szintén 100%-os 
önerő nélküli 45 000 000 keretet tudunk rá költeni, aminek keretében a Dózsa György utca 
aszfaltozása fog megtörténni a Hétvezér sornak ott a névtelen utcáig tartó szakaszának az eddigi 
formátumban az útalap stabilizálása fog megtörténni. Ugyanez fog megtörténni a Mező utcában is 
ugyanez fog megtörténni Munkástelepen az iskola összekötő út teljes hosszában. Ez úgy indul, hogy 
geotextília, törtbeton 25-30 cm és 5-6 cm mart aszfalt kiegyenlítés lesz rajta, ami teljes mértékben 
alkalmas lesz arra, ha lesz rá keret, akkor arra aszfaltot is tudjunk majd a későbbeikben húzni. Ennyi 
volt körülbelül a pályázatoknak a múltja és a jövője. Megelőzöm a kérdést, hátha valaki felteszi a 
kérdést, hogy mi a helyzet a szennyvízzel kapcsolatban. Több kísérletet tettünk már, egyrészt 
elképzeléseink vannak az egyedi szennyvízkezelésre. A csatornázás szinte elérhetetlen meg nem is 
biztos, hogy a legkedvezőbb egy ilyen méretű településnél. Itt a sportteremnek a szennyvíz 
rendszere egy korszerű derítős, szikkasztós rendszer lett kiépítve. Ennek a tesztelés úgymond folyik, 
eddig probléma mentesen működik. Ennek a rendszernek a lakóingatlanokhoz való beszerelésére is 
van lehetőség, de mikor erre rámozdultunk akkor olyan kevés visszajelzést kaptunk a lakosságtól, 
hogy nem volt értelme a pályázatnak most nekimenni, majd egy későbbi rendszer lesz. 
Egészségüggyel kapcsolatosan mondanék pár dolgot. Nagyon jó állunk, mert stabil háziorvosi 
szolgálatunk van, stabil a gyógyszertárnak a működése. Szerencsére a védőnői szolgálatot is meg 
tudtuk újítani. Találtunk az Ica helyére egy megfelelő végzettségű kezdő védőnőt. A Rózsa Anna 
védőnőnk jelezte számomra a nyár végén, hogy gyermekáldás elé néz. Elkezdtünk keresni az ő 
helyettesítésére egy védőnőt szerencsére sikerült is pont úgy, hogy még az Anna végig tudta vinni 
azt az időt amit ő még kockázatmentesen el tudott végezni. A hónap elejétől már egy új lesz addig 
amíg az Anna vissza nem tér a munkahelyére. Őt Szöllősi Millának hívják, már ismerkedett a 
gyerekekkel, szülőkkel. teljesen kezdő védőnő, úgyhogy a segítséget majd biztos a szülőktől is kérni 
fogja. Bemutattam neki a falut, úgy körülbelül tudja, igyekeztem a legfontosabb információkat 
megadni. Sajnos fogorvosunk még mindig nincsen praxisjoggal rendelkező. Megbízásos szerződéssel 
üzemeltetjük a fogászati rendelőt. Félévente megjelenik valaki, aki érdeklődik a fogorvosi praxis 
iránt, de még egyik sem volt olyan komoly elhatározással, hogy abból lett volna valami. Éppen a 
szombati napon is egyeztettünk egy jelölttel és van egy jelentkező hölgy, akivel még személyesen 
nem találkoztam, de ő is érdeklődött a fogorvosi ellátás iránt. Nem tudok többet mondani, rajta 
vagyunk, hogy ebből is legyen valami, de ebből nagyobb problémánk ne legyen. Maga a szolgáltatás 
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az működik. Van egy nagyon fontos egészségüggyel kapcsolatos helyzet az önkormányzatnál. Tudni 
kell, hogy a járóbeteg szolgálat Kisteleken üzemeltetéséhez az önkormányzat hozzájárul. Ez minden 
évben az üzemeltető előáll a járás települési felé, hogy lakosság arányosan támogatást kérjen tőlünk. 
Mi ebben mindig eléggé együttműködőek vagyunk, de csak úgy nem szórjuk a pénzt. Nagyon komoly 
alátámasztást igénylünk, hogy ezt megfelelően alátámasztott indokokkal döntünk csak, hogyha 
ezeket megkapjuk. Ennek keretében a járóbeteg szolgálatra 1 500 000 Ft-ot költöttünk az idén. A 
24 órás szolgálat pedig egy olyan különleges helyzet, hogy elvileg a nappali időszakban, reggel 8-tól 
délután 4 óráig a háziorvosnak kellene ellátni az ilyen kivonulásokat, hogyha valakihez rohanni kell. 
Viszont a háziorvosok közössége előállt egy olyan ötlettel már évtizeddel ezelőtt, hogy mivel úgyis 
van egy ügyeleti szolgálat a rendes időn kívüli időszakra, ezért ez ne csak erre a 16 órára szolgáljon, 
hanem a teljes 24 órára. Egy szakszerű ellátást kapjon az, aki ilyen orvosi ügyeleti szolgálatot 
igényelne. Erre az orvosok is fizetnek jelentős összeget havonta és az önkormányzatoktól is kérnek 
erre támogatást. Erre az önkormányzatunk 2 242 000 Ft-ot fizetett az idén. Egy darabig ennek a 
fizetését az önkormányzatunk szüneteltette, mert kiderült, hogy egyes önkormányzatok nem fizetik 
ezt a vállalt összeget. Mi meg azt mondtuk, hogy ha ők nem fizetnek, akkor mi miért fizetünk. Itt 
egy kicsit az önkormányzat bekeményített és akkor mondtuk, hogy júniusig fizetjük, de ha kiderül 
júniusba, hogy nem minden önkormányzat fizeti be ezt, aki egyébként vállalta akkor mi ezt nem 
fizetjük tovább addig, amíg ez nem tisztázódik. Nem derült ki júniusig, úgyhogy hoztunk egy döntést. 
Úgy volt, hogy ez egy hónap alatt rendeződik, és minden helyreáll. Nem rendeződött, közben az 
egészségügyi törvény teljesen megváltozott. Egy káosszá vált az egész, azt sem tudjuk, hogy fog 
működni, nemcsak mi hanem az orvosok sem. Eltelt már az október is mire információt kaptunk, 
hogy most akkor hányadán állunk. Természetesen ezek után az önkormányzat ezt a moratóriumot 
feloldotta és az üzemeltető által kért összeget meg azt a plusz összeget, amit még hozzátett, mint 
közben jelentkező költség, azt is megszavaztuk. Ez az egész összeg tartalmazza. Ez 2 242 000 Ft-ot 
képviselő a mi esetünkben. Ez abból adódik, hogy bárki az ügyeletet hívja akkor nem kell a 
háziorvosnak itt hagynia a rendelését, hanem a mentő kijön és ellátja. Ez alól Baks a kivétel. Ők ezt 
a szolgáltatást nem igénylik, Baksra rendelési időben nem megy ki elvileg a mentő. Nézzük akkor az 
iskola, óvoda kérdését. Az óvoda normatív finanszírozásban részesül, de az óvodát Kistelekkel 
közösen üzemeltetjük. Úgy nevezett Intézményfenntartó Társulást üzemeltetünk, aminek régebben 
mind a hat település része volt, most már többségében a többiek kiléptek ebből a rendszerből. Főleg 
akkor amikor az iskolák elkezdtek egyházi fenntartásúvá válni. A csengelei meg a kisteleki általános 
iskolát kivéve az összes többi így döntött. Viszont mi pusztaszeriek nem vittük az óvodát be az 
egyházhoz, maradt az önkormányzati fenntartás alatt így aztán Kistelekkel közösen üzemeltetjük a 
három óvodát. Természetesen a pusztaszeri óvodának a költségeit normatívából fedezik, illetve 
nyilván ez a normatíva sosem elég, ehhez hozzá kell tennünk még keretet. Az idei plusz költség az 
mintegy 4 500 000 Ft-ra rúgott. Azt tudom mondani, hogy pillanatnyilag az óvodánál és a 
bölcsődénél is a szakszerű ellátás teljes mértékben biztosított. Most, hogy megnövekedett a 
gyereklétszámunk szerencsésen ezért plusz egy óvónőnek a beállítása és szerződés kötése 
szükségessé vált. Ennek folyamatban van a megoldása. Valószínűleg egy helyi óvónő fog kerülni 
nyár közepétől negyedik óvónőként az óvodába. Most úgy tűnik, hogy Marikával oldjuk meg ezt a 
plusz személyt. Az iskola fenntartása teljes mértékben az egyházé, de a tulajdon a mienk. Mi azért 
úgy viszonyulunk az iskolához, mintha az édes gyerekünk lenne. Minden segítséget megadunk, amit 
tudunk az iskola felé. Ez elsősorban a különböző műszaki segítségben merül ki meg megfelelő 
támogatásokban is. Most például a 60 éves csővezeték úgy tűnik, hogy több helyen csőtörést 
szenvedett, úgyhogy két helyen is szét kellett bontani és újra építeni. Ezt az önkormányzat 
megoldotta, de még mindig nem teljes a rendszer. Ezért úgy döntöttünk, hogy az egész bekötő 
vezetéket, ami a villanyórától az épületig és az épületbe jutásig tart, ez egy 100 m-nyi szakasz, ezt 
hamarosan ki fogjuk cserélni, mert nem tudjuk megtalálni, hogy hol folyik, mert fölülről nem látszik. 
Valószínűleg ezzel most folyamatosan számolnunk kell, hogy ilyen problémák lesznek ezért úgy 
döntöttünk, hogy az egész bekötő vezeték rendszert azt önerőből ki fogjuk cserélni. Nyilván a 
közmunkásokkal meg tudjuk oldani. Egy kis gépi munka lesz meg 60 000 Ft-nyi cső. Ez nem terhel 
meg minket annyira, hogy ne tudnánk ezzel bánni. Kiépítésre került a kamera rendszer. Már 
szolgálatot is tett, volt egyszer egy játszótéri sörösüveg törés, aminek az elkövetőit sikerült 
megtalálni és megbeszélni velük, hogy hogyan legyen tovább. Elvittek innen kettő gyertyát az 
adventi koszorúról, annak a tettese is meg van. Elloptak egy biciklit a buszmegállótól, annak a tettese 
sajnos nem lett meg, de látjuk, hogy viszi el, csak a rendőrség nem tudott vele mit kezdeni. Működik 
a rendszer. Most még egy dolgot kell megnézzek, mert volt egy illegális szemét elhelyezés, amit 
majd még ki kellene, hogy derítsünk ki volt az illető. Nyilván ilyenkor leülünk az illetőkkel beszélgetni. 
Az üvegtörésnél nagyon szimpatikus volt, mert a fiatalok azonnal fölmérték az ő felelősségüket és 
nem is hárítottak egyáltalán. Példaértékű volt a felelősség vállalásuk és biztos vagyok benne, hogy 
soha többé ők nem fognak ilyet tenni. Szerencsés vége lett aztán a dolognak. Közéleti programokkal 
kapcsolatosan úgy vagyunk önkormányzatilag, hogy minden civil kezdeményezés mellé odaállunk, 
amiben látunk fantáziát. Nagyon sok olyan rendezvény van a faluban, ami civil kezdeményezésre 
vagy saját kezdeményezésre önkormányzati ötletekből vagy a faluból összeszedett ötletek alapján. 
Ezeknek a rendezvényeknek teret adunk, lehetőséget adunk rá, ha tudjuk akkor anyagilag is 
támogatjuk, ha szükség van rá akkor humán erőforrással is belépünk a rendszerbe. Nagyon pozitív 
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dolog az, hogy Munkástelepen is több rendezvényt is tudtak szervezni teljesen lakossági 
összefogással. Itt a traktoros felvonulás is teljesen civil kezdeményezésre indult. Maximálisan 
odaállunk ezek mellé a kezdeményezések mellé és amiben tudunk segítünk, ha szükség van rá. 
Anyagiakban kicsit korlátozottabban tudunk mellé állni, de arra is van azért lehetőség. Minden más 
témában, ha olyan ötlettel állnak elő akkor azért azt szeretjük támogatni. Magas színvonalú 
rendezvények alakultak az idén is. Sajnos Zsófi nagy bánatára minden önkormányzati 
rendezvényünk esőben zajlott az idén. Elő vagyunk készülve, szerencsére van sátrunk. Tényleg elég 
komoly eső volt a szombati napon, de azért 150 ember itt volt. A táncház kiválóan működött, a 
halászlé elfogyott, mindenkinek jókedve volt és remélem, hogy senki sem fázott meg. Számomra az 
volt a legfelemelőbb, hogy olyan rend maradt itt a rendezvény után, nagyon kulturált volt az egész 
és le a kalappal a falu lakossága előtt. Még abba az irányba akarunk menni, hogy az ilyen evős 
rendezvényeknél próbáljuk majd a lakosságot hozzászoktatni, hogy az evőeszközt hozzák magukkal, 
poharat, kanalat és tányért hozzon mindenki magával. Akkor sokkal kevesebb szemetet termelünk 
és utána mosogatni sem kell, azt mindenki otthon megoldja. Ehhez kötődően, ha már itt a kultúráról 
és a szórakozásról beszélünk. Van két olyan ötletünk, aminek a megvalósítása már elkezdődött. Úgy 
gondoltuk Zsófival, hogy ilyen program sorozatban fogunk gondolkodni a jövőben, amik egymáshoz 
kapcsolódnak. Az egyik blokk az szabadidő és művészeti jellegű kulturális jellegű téma lenne, ez azt 
jelenti, hogy minden évszakban. Háromhavonta durván lesz egy ilyen rendezvény ennek az első 
aktusa éppen a csütörtöki harang koncert volt. Ezt fogjuk majd tovább vinni. Zenei, prózai dolgokban 
gondolkodunk. Illetve lesz egy másik program sorozat, amit meg talán úgy mondanék, hogy 
tudományos, környezettudatos és közéleti program sorozat amibe a lakosságot érintő egyedibb 
kérdések, vízgazdálkodás, környezet szennyezés és hasonló témák történelmi témák szerepelnek. 
Erről az információk majd plakátokon és a Facebookon fognak megjelenni. Azért gondoltuk ezt jó 
ötletnek, mert ha valaki elkezd egy ilyen rendezvényre jönni és tudja, hogy lesz egy következő, 
akkor már várja, hogy mi lesz a következő. Egy dologról beszélnék még. A tisztelt érdeklődők 
láthatják, hogy a képviselő-testületünk teljes létszámban van itt. Az tudom mondani, hogy nagyon 
jó társaság jött össze, nagyon jól választott a lakosság, mert aktív mindenki. Nyilván van olyan, 
hogy nem tud valaki eljönni előfordulnak ilyen dolgok, de akkor előzetesen vagy véleményt mond 
arról a témáról, ha van hozzászólása. Jelzi, ha nem tud jönni. Nagyon jó hangulatú nagyon jó előre 
mutató képviselő-testületi ülések vannak. Szó nincsen ilyen személyes hadakozásokról meg ilyen 
dolgokról. Nem értünk mindig egyet természetesen és ezt el is várom mindig a képviselő társaimtól 
hogyha külön véleményük van vagy más véleményük van akkor azt fogalmazzák meg. A végén 
mindig sikerül olyan megoldást találnunk, ami szinte mindenkinek jó. Valamikor teljesen két pólusból 
indulnak a dolgok és végül találunk egy olyan közös nevezőt, amivel aztán mindenki elégedett vagy 
megnyugtató megoldást vél benne. Én itt most a szemükbe is köszönöm a munkájukat és mindig 
nagyon jó érzéssel megyek haza a képviselő-testületi ülések után, mert úgy érzem érdemes ezzel a 
csapattal, társasággal dolgozni. Én ezzel zárnám az én beszámolómat. Ha valakinek a beszámolóhoz 
van kérdése, azt mondhatja, vagy teljesen függetlenül ezektől is.  
 
Grósz Sándorné: Először is nagyon jó, hogy ez ilyen jó hangulatú és együtt vagyunk legalább. Ami 
szeretnék kérdezni, hogy az iskola kérdése nekem mindig fontos. Mi van az iskolával? Én nem tudom 
ezt félretenni. Biztos sokan furcsállják, hogy én érdeklődök vagy hozzászólok a dolgokhoz. A Timi 
elment babát várni, nyilván. Kérdeztem, hogy ki tanítja a történelmet? A válasz egyértelműen az 
volt, hogy senki, illetve aki éppen ráér. Én tudom, hogy egyházi fenntartású iskola, én már arra is 
gondoltam, hogy elmegyek az egyházhoz, hogy vegyenek föl engem oda oktatónak. Eltekintve attól, 
hogy a történelem alap tantárgy a matematika és a magyar a két legfontosabb. A harmadikként a 
nyelv és a történelem. Ez nekem borzasztó, hogy vannak órák, amik nem is történelemről szólnak. 
Nem tudom milyen ráhatása van a falu vezetőségének arra, hogy javaslatot tegyen, nem kell azt, 
hogy én szóltam, mert az teljesen fölösleges. Kellene valakit alkalmazni az egyháznak ahelyett a 
hölgy helyett, aki csinálta évekig szépen és most el kellett mennie, mert neki most ez a legfontosabb.  
Azt a történelmet valahogy meg kellene oldani. Nem tudom, hogy megy ez. abba sem tudtam 
belenyúlni, hogy nincs énekóra. Van énekóra, de azon az énekórán nem énekelnek, nem 
szolmizálnak, nem hallgatnak zenét, hanem minden mást csinálnak. Engedtessék meg nekem, hogy 
fájjon nekem ez a kérdés, hogy motoszkáljon bennem, hogy milyen megoldást lehet találni. Én nem 
tudok erre mást kitalálni, csak hogy óraadóként vissza tudnék legalább menni. A mozgásomban sem 
vagyok korlátozott a szellemi képességeim sem változtak. Minden képpen teljes értékűnek tartom 
magam és az is vagyok. Bizonyára vannak alsós tanító nénik, tanító bácsik, akik ezt csinálják. Mi 
van a történelemmel?  
 
Máté Gábor polgármester: Én úgy tudom, hogy van tanár.  
 
Katona Mária képviselő: Valóban október 10-e óta Tímeát helyettesítettük, és mivel átmeneti 
állapotnak gondoltuk ezt, hogy Tímea beteg, nem jön, ezért akinek lyukas órája volt az tudott 
bemenni órát tartani. Azt hiszem, hogy novembertől már állandósult, hogy mikor ki fog bemenni 
történelem órára, illetve napközibe. Saját személyemről tudok beszélni, én mindig elém vettem a 
történelemkönyvet, hogy nézzük meg mit tanulunk, legalább ami ott van elolvassuk, szövetértést 
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már tanítunk alsóban is beszélgettünk azokról a dolgokról, amik benne vannak. Viszont meg tudtuk, 
hogy Tímea hosszabb ideig nem fog dolgozni ezért természetesen lépett az iskola és már alá is írtak 
egy szerződést egy magyar történelem szakos tanárral. Januártól már ő fog tanítani. Egy fiatal 
kolléga. Énekelni pedig szoktunk alsóban, zenét is hallgatunk. Van hangszer bemutató, rendkívüli 
ének órára is jönnek a gyerekek.  
 
Máté Gábor polgármester: A szolgálati lakást is fölajánlottuk neki.  
 
 
 
 
 
2. napirendi pont: Közérdekű kérdések, javaslatok, vélemények a lakosság részéről 
 
Máté Gábor polgármester: További kérdések, hozzászólások. 
 
Tajti László: Több évtizede szinte minden fórumon legyen az polgármester választás vagy 
meghallgatás felhozom a munkástelepi utak kérdését. Az első olyan alkalom, amikor azt mondom, 
hogy köszönöm, hogy előre léptünk, mert a buszmegálló és a bolt közötti szakasz szilárdítása egy 
nagy előrelépés. Ennek a folytatását kérem, ha nem is ilyen gyorsan, mint a történelem tanárnak az 
alkalmazása de továbbra is azt szeretném mondani, hogy ez egy közegészségügyi probléma. Aki 
ismeri a régi munkástelepet a 70-es 80-as évek főleg a TSZ időszakban a járhatatlanság volt a 
probléma most meg a por. Szinte kizárólag a por. A mostani aszályos évben ez még kritikusabb lett. 
csak hogy érzékeltessem a helyzetet, egy teljesen helytelen módszert alkalmazunk, csak az iskola 
és a most már szilárdított út közötti két sarok között van 11 telekpár. A 11 telekpárból 6 olyan van, 
aki az ivóvízzel kétnaponta föllocsolja az utcát. Kénytelenek vagyunk föllocsolni és ez az ivóvíznek a 
pocsékolása. Nem ez a megoldás. ezt szeretném kérni, hogy folytassuk. Legalább arra a szintre 
jusson el ez a belterületi szakasz is jusson el arra az arányra, mint itt a falu és akkor már teljesen jó 
lesz. Köszönöm.  
 
Máté Gábor polgármester: Rajta vagyunk, éppen a TOP-os rendszerben van is egy szakasz.  
 
Tajti László: Még annyi változás van az elmúlt évekhez képest, ami nem biztos, hogy szerencsés, 
de radikálisan csökkent a forgalom. A por szempontjából pozitív, más kérdés, hogy a lakosság 
összetétele hogyan változik. A lakosság azért nem csak locsol, hanem azokat a fiatalokat 
megállítottuk, akik rendszeresen motorral vagy más járművel randalíroztak az utcákon. Ennek 
ellenére a sima naponkénti közlekedés is, van, hogy nem lehet végig látni az utcán.  
 
Máté Gábor polgármester: Tudom, ilyen utcában lakok én is.  
 
Fodor András: Pár témát szeretnék én is. Fodor András vagyok, aki nem ismerne. 10 éve lakom itt 
és azóta próbálok fejlődni. Azt szeretném kérni, hogy a Pacsirta utca 4 szám előtti beruházás a 
csatorna elvezetés az mindig föllazul és ott már elég nagy víztócsa alakul ki. Ezt szeretném, ha ezt 
megjavítanátok. Ott az áteresz a Pacsirta utca 4-nél. A másik, hogy ott beljebb van a vízelvezető 
árok, és ebből már majdnem többször baleset volt, nincs rendesen gondozva az utak melletti rézsű 
és nem látszik ki, hogy ott egy bemélyedés van. ha kijössz valamikor akkor megmutatom. 
 
Máté Gábor polgármester: Minden képpen csinálok egy terepszemlét, hogy konkrétan miről van 
szó.  
 
Fodor András: Vannak rá ötleteim és pár forintból megoldható lenne. Itt láttam, hogy lecserélődött 
a közlekedési tábla, ami tökéletesen mutatja, hogy Munkástelep 3 km-re jobbra, de a szelektív 
szigetnél ki kellene írni, hogy most el kell fordulni jobbra, mert rendszeresen tovább megy mindenki.  
 
Máté Gábor polgármester: Van Munkástelep tábla ott.  
 
Fodor András: De az nem hivatalos.  
 
Máté Gábor polgármester: Nem hivatalos, de tábla.  
 
Fodor András: Aki készítette az ismeri, de aki nem, az nem tudja, hogy ott kell bekanyarodni 
Munkástelepre mert barna színű táblára feketével lett felírva. Vagy a betűket kellene átírni, hogy 
lehessen jobban látni, vagy egy hivatalos információs tábla, hogy jobbra kell fordulni. És még a 
buszfordulót kellene még egy kicsit megrendezni. Maradt ki ott még valamennyi murva, és azt 
kellene a fordulóknál kicsit megszórni. Szívesen meg tudom mutatni, hogy mit kellene csinálni. 
Közmunkásokkal egy-két hónap alatt meg lehet csinálni szerintem.  
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