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Jegyzőkönyv

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testiiletének 2022. május 16. napján
1 7. 00 órakor az Inkub át orház nagyterméb en megtartott közmeghall gatásán.

Jelen vannak: Sváb Antal polgármester
Dr. Piskóti István alpolgiírmester
Gál Péter, Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita, Kőhalmi Mónika, Marjai Pál és
Mező István képviselők.

Tanácskozási j o eeal me ghívottak közül j elen vannak:
Batláné dr. Tóth Zitajeg:yző

Sváb Antal polgrármester: köszönti a nregjelenteket, a jelenléti ív alapjan megállapítja, hogy
az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Kőhalmi Mónika és Mező István
képviselők személyében.
A képviselőtestiilet a hitelesítőkre tett.javaslatot - 7 fő van jelen a szavazásnál - egyhangulag
7.. igen szavazattal elfogadta. A jegyzőkönyvet Dr. Juhász Lilla a Szikszói Közös
Onkormrán yzati Hiv atal dol gozój a v eze1:"i,

Polgármester javasolja, hogy a testtilet a meghívóban - 1. sz. melléklet - szereplő, alábbi
napirend szerint tartsa ülését:

NAPIREND:

1.|Közmeghallgatás

- Egyebek

A képviselő-testiilet a napirendre vonatkozó javaslatot - 7 fő van jelen a szavazásnál -
egyhangúlag7 igen szavazattal elfogadt.a és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:

NAPIREND:

1./Közmeghallgatás

Fentiek alapjan a képviselő-testtilet az alábbi napirendi pontot tátrgyalja

NAPIREND:

1./Közmeghallgatás

NAPIREND:

1.|Közmeghallgatás

Sváb Antal polgármester: köszönti a város lakóit, akik a közmeghallgatáson megjelentek,
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elmondja, hogy a közmeghallgatás előtt díjak átadlisára kerül sor, amelyhez felkéri Mező
István képviselő urat, aki az Oktatási, Kulturális, Szociális és Sportbizottság elnöke is egyben,
hogy bonyolítsa le a díjak átadását.

}líező Istvrán bizottsági elnök: köszöni a lehetőséget. Elmondja, hogy az ökölvívás sportágban
egy sportolő és az edzője részére kerül sor elismerő oklevél és emlékplakett átadásáía.
Elsőként az edző, Majláth Gábor részere adja át elismerő oklevelet és emlékplakettet,
munkássága során számos szép eredményt értek el a kezei alatt nevelkedő bokszolók. Köszöni
a munkáját és további sok sikert kíván. Szobota Szabolcs versenyző egy nemzetközi
versenyen elért rangos helyezéséért kap elismerést, mert ezzel az eredménnyel a város
hírnevét öregbítette. Ezen a nemzetközi versenyen először egy cseh versenyzőt győzött |e,

majd a döntőben egy többszörös magyar bajnokot utasított maga mögé. Gratulál az elért
eredményhez.

Sváb Antal polgármester: elmondja, hogy sor kerül a bizottság által meghirdetett ,,Szikszó
Kvíz" elnevezésű intemetes játék díjainak átadására.

Mező István bizottsági elnök: a jarvany idején fogalrnazódott meg az ötlet arra vonatkozőan,
hogy egy játéksorozatot indítanak az interneten. A ,,Szikszó Kviz" nevet kapta a játék és a
városra vonatkozó, azzal összeft,iggésben lévő kérdésekre kellett hétről hétre bektildeni a
megfejtést. Az internetes játék kitartó résztvevőit jutz:.Jmazzák, több mint 50 játékos kezdte el
a játékot, amelyből 18 játékos tartott ki a játék végéig, akik 10 héten át beküldték a helyes
megfejtést. Úgy ítélték meg, hogy minden olyan játékos, aki az összes kérdésre küldött be
helyes megfejtést, részesüljön jutalomban, a nyeremény egy könyvrrtalvány. Néhanyan előre
jelezték, hogy nem tudnak eljönni: Zttpkő Anita, Nánási Veronika, Marincsákné Kazai
Katalin, Nagyné Huszar Dóra, Zsíros Réka és Kucskár Krisztina.
Erutén átadja a dtlat és az oklevelet Varga Krisztián, Klinga Gyuláné, Erdeiné Gál Erzsébet,
Druzsbovszki Marianna, Berindza Gábor, Vígh Attilrlné, Kőhalmi Mónika, Csordás Csabáné,
Erdei Edit, Kádasné Galamb Gabriella, Bukszárné Kalas Judit és Monostory Györgyné
részere. Kéri, hogy a következő években meghirdetendő játékban is vegyenek részt.
Megköszöni a segítséget a játék szervezésében abizottság másik két tagianak: név szerint
Vécseyné Fedor Zsuzsannának és Gál Péternek. Tor,ábbá köszöni Berindza Gábornak, hogy
az átadott okleveleket megszerkesztette.

Sváb Antal polgármester: köszöni a bizottságnak a játék megszervezését.
Ismerteti a közmeghallgatás szabályait. Elmondja továbbá, hogy a közmeghallgatásra
meghívásra került Bíró Ferenc, aki a szikszói ivóvíz-beruhánás vezetője, akihez a jelenleg,
váro sszerte zaj ló munkál atokkal kapcsol atb an l ehet kérdés eket feltenni.
Elmondja, hogy a jelenlegi képviselő-testtilet a ciklus felénél jár, szeretne visszatekinteni és
összefoglalni röviden azokat az eseményeket, amelyek meghatátrozóak a varos életében. Egy
összefoglalás megjelent a ,,Szik-Szó" újság áprilisi szrárnában is, ebből szeretne kiemelni
néhányat. Nagyjából 180-200 millió forintos hiánnyal kezdtek neki a munkának 2019. év
végén, majd 2020. marciusban beköszöntött a Covid jáwány, amely új helyzetet teremtett,
majd ebben az évben elhunyt Koncz Ferenc, a térség országgyűlési képviselője, új
országgyűlési képviselő vá|asztására került sor. Ezután a Covid következő hulláma ismét
megnehezítette a városvezetés munkáját. Ebben az évben pedig a háboru kitörése okoz
fejtörést. Elmondja, hogy ezeknek a történéseknek komoly, közvetlen hatásai voltak a város
életére, mivel a központi költségvetési támogatások jelentősen csökkentek, a gépjárműadó
sem az önkormányzat forrásait gyarapitja mar. Ettől :ftiggetlenül, ahogyan ígérték a választási
kampány során eltörölték 2020-ban a kommunális adót úgy, hogy megtartották a korábban
mar ingyenes hulladékszállítási szolgáltatást is. Ezzel nagyjából éves szinten 66.000,- forint
maradhat 2000hántaítás zsebében. A szociális juttatásokat megtartotték: az ösztöndíjpályázat,



3

Bursa Hungarica és a ,,Szikszó Jegy". Ez utóbbinál lehetőség nllt arra, hogy a 40 éwel
nyugdíjba ment nők is igényelhetik ezt a támogatást. A támogatás rendszere módosult az
előzőekhez képest, mert a jövedelemtől ftigg a ámogatás mértéke. Bevezették a letelepedési
támogatást, amelyhez tartoző keret az előző évben hamar kiürült, igény van rá és bíznak
abban, hogy a lakosság szétmának növekedéséhez ez is hozzájárulhat. Belev áglak az ipari park
fejlesztésébe, amely a lakosság színnina megfoghatatlan beruházás, de a 2016-ban elnyert
projekt egyenesbe fordult, februarban volt az ipari park alapkő letétele. Közben a Közösségi
Háa is felépült. A Rákóczi út felújítása megtörtént, kialakítottak a focipályát, továbbá
igyekeáek a város életében kulcspozícióban lévő ingatlanait visszavásárolni. A valamikor
virágző Karolai Kastély felújításának első etapja megtörtént, közben a városban harom
parkolót epítettek, és a Kassai úton sor került ,,okoszebra" telepítésére, amely nagyban segíti a
gyalogosok átkelését. Az autópálya átadásával a főút forgalma is jelentősen enyhült.
Elkezdődött a tavalyi év folyamán 1200 db zöldhulladék gyűjtő-edényzet szétosztása, köszöni
a hivatal dolgozóinak pozitiv hozzáállását Ebben az évben további 500 zöldkuka kiosztására
kerül sor. Apályéaatokat tekintve elmrcndja, hogy belterületi utak felújításéra, a 126 milliós
közvetlen kormányzati támogatásból a sportcsarnok felújítására kerül sor, az ipat'r parkról már
beszélt, az ivőviz rekonstrukció egy ötmilliárd forintos fejlesztés, vizelvezetésre nyertek
jelentős támogatást, továbbá bölcsőde építésre is pályázatot nyertek. Reméli, hogy a már
beadásra került, de még el nem nyert pályazatok sikeresek lesznek: óvoda bővítésre, további
utak vízelvezetéserc, a volt KTSZ éptiletének területén új piac kialakítására kerülne sor, a
kisállomás és a Hemád között egy stabil zűzott köves út kerülne kialakításra. Bizik ezek
megvalósulásában is.
Atadja a szőt alpolgármester úrnak.

Dr. Piskóti István alpolgármester: a város tervezésével, epítésével kapcsolatban szeretne rövid
tájékoztatást tartani a megjelentek szátrnára. Kiosztásra került egy tájékoztatő, amely
segítséget jelent az eligazodásban. (Jeplyzőkönyvhöz csatolva: 17. szátmű melléklet) A város
tervezése arról szól, hogy a vtíros lakói örömmel, kényelmesen éljenek a településen,
amelyhez első lépésként egy nagyobb viirost kell építeni, hogy el tudják tartarri a ,,városi
életet"- szőrakozőhelyeket, vendéglátóhelyeket, stb. -,a tervek alapján szeretnék, ha a
lakosságszám ismét 6000 fo fiilé emelkedne. Ehhez további munkahely és gazdasági erő
szükséges. Ebben jelentős szerepet játszik a mar említett ipari park kialakítása. A város
üzemeltetésére is ezért költ a város jelentős összegeket. Közösségek epítésére is szükség van,
amely a szikszóiak feladata, sziikség van íuTa, hogy az itt élők büszkék legyenek a városra.
Ehhez jánul hozzá a ,,Szia Szikszó" p.rogram megindítása. Továbbá a városnak együtt kell
működnie más településekkel azért, hogy plusz erőt és erőforrást hozzanak. Egyik dolog
erősíti a másikat. A varos tervei: a vánrstervezési koncepció, stratégia, rendezési terv rögziti
azt,hogyanjuthatnak el a megvalósításához. Atájékoztatő tartalmaz egy terkepet, amelyen a
főbb megvalósulási elemek meg vannal,1jelölve. A tervekben átgondolt beavatkozási pontokat
jelöltek ki. Ezekhezhozzájánulnak a pá|yéuatokből szérmazó források, de saját erőforrásra és
az ürzleti szféra részéről is szi.ikséges eriiforrás biaosítása. Üzleti klubot szerveznek amelynek
keretében befektetési lehetőséget aj anlanak helyi vállalkozók részére.
Két aktuális eseménl emelne ki a tájékoztatőbő|: az iJrz|eti klubot csütörtökre hirdették meg,
ahol befektetési lehetőségeket kínálnak az érdeklődök részére és ahová szeretettel vánla a
helyi vállalkozások v ezetőit.
A másik a ,,SZIA Szikszó" program, amely egy mozaikszó es a ,,szikszőiak-itthon-aktívan"
szavak rövidítéséből áll. A lényege, hogy szikszói közösségek, baráti társaságok alakuljanak
és legyen egy olyan ,,szikszói,,ter", ahol ezek a közösségek működni tudnak. A legfontosabb,
hogy ezek a közösségek létrejöjjenek és a város vezetői összeülhetnek, és együtt
gondolkodhatnak a városról. Része les:l a programnak egy varosjáték is: a ,,Thököly rejtély"
megfejtése lenne a feladat, amely a várcls történetéhez kapcsolódik. Például sokan nem tudják,
hogy mikor volt a szikszóiaknak ,,kígyóbetegsége". Ez egy városmegmozditő nap lenne.



4

Szeretnének egy hivatalos futóversenf szervezni, és a SZIA közösségek ötleteit is meg
lehetne valósítani. Sok ötlet és kezdeményezés van a tervek között. Egyik nagyobb feladat a
belvárosban található tűzfal átfestése, amely már jó ideje elavult. Megkéri a jelenlévőket,
hogy csatlakozzanak a programhoz. Továbbá bemutada Gecsei Anikót, aki
városmarketingesként segíti a munkáját. Köszöni a figyelmet.

Sváb Antal polgármester: átadná a szőt Bíró Ferenc úrnak, azivővíz beruházás vezetőjének,
hogy röviden foglalja össze azt,hogy milyen munkálatok folynak a városban.

Bíró Ferenc projektvezető: Szikszó varos ivővizellátásának biztonságossá tételéhez három
projekt tntozik. Az első projekt, az ivőviztározó építése decemberben befejeződött, ez a
szolgáltató pályázata, közel 4 milliardos beruhazás volt. Konkrétan a Turultetőn található
magaslati viztároző medence megépítését jelentette, már átadásra került és működik.
Elmondja, hogy ezzel a projekttel az ipari park beruhazáshoz szükséges ivóvízrendszer-
beruházás is megvalósult. A második üteme aberuhéuás-csoportnak, a belterületen található
vizvezetékek cseréje, az Ethemit csövek cseréjéről van szó. A szolgáltató jelölte ki, hogy
mely utcákat érinti aberuháuás. A befejezés hatáideie 2024. márciusa, de ebben az évbenbe
szeretnék fejezni a ftzlkális részét, hogy a helyreállítás is minél előbb megvalósuljon, mert a
lakosság nyugalmát minél kevesebb ideig szeretnék zavarni. Mindenki számána kényelmetlen
ez az időszak, de a munkálatok befejeáével egy sokkal jobb minóségű szo|gáltatást kap a
lakosság. Kétfajta típusú cső cseréje történik: a nllt árkos vezetékcsere, a másik a
csőroppantással megvalósuló csere. Ez az oka annak, hogy az egylk utcában munkagödröket
ásnak, amíg máshol csak kisebb gödrök vannak. Am,íg a vezeté?,rendszeren dolgoznak, addig
provizorvezetékeken történik a vize|látás. Elmond.ja, hogy ezeken a csöveken keresztiil
ugyanolyan jó minőségű vizet kap a lakosság, mint a rendes vezetékeken, a vizminőség
vizsgálata ebben az esetben is megtörténik. A technológia megválasztásában a szolgáltató
segíti őket. A másik része az ivőviz rekonstrukcuiós beruházásnak a várost régebben ellátő,
elawlt 250 mm-es csőgerinc kicserélése, amely a várost látja el ivővizzel. Sok gondot okozott
már a völgy ellátásában is. Ha ezzel elkészülnek, akkor az űj távvezetékkié:pitésével és a mar
meglévő cső kicserélésével elmondható, hogy az ivővízel|átás zavartalan lesz az elkövetkező
időkben. A harmadik nagyobb beruházás, amely nemsokára elindul, egy korszerű
szennyviztelep építése lesz. Mindenki ttirelmét kéri, mert vizellátás szempontjátból jelentős
minőségi javulás tapasztalható majd. Egy ilyen ber. rlrázásnál mindig vannak problémak, de
alra törekednek, hogy a munka minél előbb és szakszenien valósuljon meg, a helyreállítás
minél előbb megtörténjen és a közlekedést ne zavarlák abban az utcában, hol dolgoznak.
Rekonstrukcióra forrást szerezni a mai világban nagyon nehéz, kevés település mondhatja el
magaról ezt. Gratulál a varos vezetésének ehhez. Köszöni a figyelmet.

Sváb Antal polgármester: megköszöni a tájékoztatást. Ez abervhánás nagyon jelentős a város
életében, mert a csőtörések szátma az utóbbi időben jelentős volt. Közvetre az ingatlanok
értékét is növeli. Azipari park építésénél is fontos szernpont avá||alkozások betelepülésénél
az, hogy az infrastruktura mennyire fejlett. A viz és szennyvíz kulcsfontosságú az ipari park
építésénél. A bevezető utan várja a kérdéseket a megjelentek részéről.

Beila Ágnes: az új piac parkolójanak kiépítése tervbe van véve? Jelenleg a Bolt utcában nehéz
parkolni.

Marjai Pál képviselő: a városiizemeltetési bizottság számtalan alkalommal tárgyal erről a
kérdésről. A Bolt utca annyira beszűkül, hogy amennyiben mindkét oldalon állnak, nagyon
szűk a hely. Egyrésztaz új piacnál, kb. l0-1l autó szátmára kerül sorparkoló kiépítésére a
tervek alapján. Ez nagyrészt fiigg a pályázati forrás nagyságától is. Másrészt a Főtérhez
kapcsolódó forgalmi rend átalakitása már megkez<lődött. A következő lépés a Bolt utca
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parkolási rendjének kialakítása lesz. Szeretnék, ha a tulzsúfoltságot el tudnák kerülni ezen a
részen. Remélhetőleg ez az elkövetkező hónapokban megvalósul. A Bolt utcában, az Asáalos
köznél volt kitéve egy parkolni tilos tábla, amelyől fiiggetlenül ugyanúgy parkolt mindenki,
ennek a megoldása is folyamatban van. Két-három hónapon belül bevezetésre kerül egy olyan
parkolási rendszer a belvárosban, amely remélhetőleg mindenki szétméramegoldást nyujt.

Monostory Györgyné: az utcájával, a Dőzsa György úttal kapcsolatban szeretne kérdezni
vagy kérni , Így látja, hogy mások is vannak még itt ebből az utcábőL Az a problém a, hogy az
utóbbi években tulságosan megnövekedett a forgalom. Tudomása szerint aláirásgyűjtés is
tÖrtént a lakók részérő| azza|kapcsolatban, hogy túl gyorsan hajtanak az autósok és ennek
valamilyen formában gátat kellene szabni. Régen csendes utca volt. Jelenleg nem a
megengedett sebességgel közlekednek u autósok, azltcaszűk és hatalmas porfelhő alakul ki.
Nyáron elviselhetetlen a por, és veszélyes is, hogy nern tartják be a közlekedési szabályokat.
A másik kérdése közvetlenül a telkiikhöz kapcsolódik: a Jókai utca felújításával
megemelkedett az aszfa|t. Eddig is gond volt, hogy a Dózsa György utca és a járda is
mélyebben van. Esőzés esetén a kerítés sarkánál teljesen lemossa a ftildet az eső. Eá akkor is
je|ezték, de nem hallgatták meg őket, e helyett inkább f;íkat ültettek. Nern nagy beruhazásról
lenne szŐ, szennte egy gátat kellene kialakítani. Maguktól ezt nern merik megoldani, mert
közterület. Őket szid3tík, mert nem takarítjak el, de ehhez ők nem memek hozzányűlrni.
Köszöni a lehetőséget.

Marjai Pál képviselő: köszöni az észrevételt, mert ezzel kapcsolatos beadvránnyal nem
találkozott. A jegyzőkönyv alapján kimennek a bizottsági tagokkal a helyszínre és megoldják
ezt az utóbb elmondott problémát. A forgalmi renddel és a megnövekedett forgalom
kérdésével is fognak foglalkozni mindenképpen. Külön kérvényt igy ezzel kapcsolatban már
nem sztikséges beadni.

Berindza Gábor: két kerdést szeretne feltenni. Az egyiket a vizvezeték rekonstrrrkció, illetve
az Út helyreállításához kapcsolódóan. l\ kivitelező ur felé szeretné egyrészt tolmácsolni azt,
hogy a kollégái nagyon kedvesek és szívesen tájékoztatják az ottlakókat és egyéni
szempontokat is figyelembe vesznek a munkálatok során.Van olyan kérdés is, amelyre már
vá|aszt kapott, Elmondj4 hogy nagyon öriiltek a lakók annak, hogy a 2010-es ámiz után új
aszfaltot kapott a Törökhalom utca, amelyet most felbontottak. Mikor kerülhet sor az út
helyreállítására?

BÍró Ferenc: köszöni a dicséretet. A helyreállítást az év végére szeretnék befejezni.A
tömödtés gepekkel történik és az ideiglenes helyreállíüís uüán kezdődik el az aszfaltozás. A
természetes konszolidációt meg kell váni a végleges aszfa|tozás megkezdése előtt, eznéhány
hónap várakozísi időt jelent. Az eredeti állapotot állítják helyre: atrol aszfalt volt, ott aszfaltot
állítanak helyre. A finom helyreállítás a végére marad, például az otl maradt köveket
kigereblyézik és megpróbálnak egy oJ:yan állapotot kialakítani, mint amilyen a beruházás
megkezdése előtt volt. Ehhez sok segítséget ad az önkormanyzat, mert az összes lakossági
bejelentéseket átadják a részgre és azonnal igyekeznek beavatkozni és így lehetőség van aíTa,
hogy a legkisebb kellemetlenség érje az otl élő embereket. Van olyanra is példa, hogy
flínyírás közben a provizorvezetéket elvágiák a fiinyíróval, de kimennek és megoldják a
problémát.

Berindza Gábor: a masik kérdése a közlekedési lámpa működésével kapcsolatos. Az
autópálya áádásával a forgalom jelentősen csökkent és érdemes lenne a lámpák beállíüísát
módosítani.

Marjai Pál képviselő: jogos kérdés ebben az esetben is és a városüzemeltetési bizottság már
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foglalkozik vele, a közutat már megkeresték ebben az ügyben.A forgalom csökkenése is
indokolja a lámpák beállításának módosítását, továbbá a belváros irrányából haladva volt egy
jobbra kanyarodási lehetőség, amelyet vissza kellene helyezni, mert reggelente feltorlódnak
az autók. A megkeresés tehát megtörtént, várják a Közut válaszát ebben a kérdésben.

Dr. Piskóti István alpolgármester: amíg további kerdés nem érkezik, addig a Dőzsa György
utcai forgalom lassítástíhoz kapcsolódóan elmondja, hogy egy másik varosban fekvőrendőrök
helyett virágládákat telepítettek az űtkét szélere felváltva, igy ezeket ki kelljen kerülni és ne
tudjon gyorsan hajtani az autós. A ,,SZIA Szikszó" program keretében akálr en az ötletet is fel
lehet vetni.

Kántor Imrené: a vizes aknával kapcsolatban szeretné kémi, hogy a vizőra visszaszerelésénél
figyeljenek jobban oda. Nála úgy szerelték vissza, hogy a vizőra el van fordulva és a covid óta
saját maguknak kell leolvasni, ami így nagyon nehéz. Kéri, hogy a kivitelezők figyeljenek
már erre oda, mert a továbbiakban a vizőra leolvasása nagy probléma az ott élő szétmána.

Lemenni nern tudnak az aknába.

Bíró Ferenc kivitelező: melyik utcaról van szó pontosan? Mert a jegyzókönyv alapján utána
tud járni ennek.

Kántor Imréné: Kassai út 1-3. számról van szó.

Bíró Ferenc projektvezető: kimennek megnézni a vízőrát, amennyiben lehetséges javítjak, de
avizőraaszolgáltatőhoztartozik, ebben az esetben már nem nyulhatnránakhozzá.

Sváb Antal polgármester: kéri a lakosokat, hogy anrennyiben bármilyen jellegű kérés vagy
probléma merül fel a beruházás munkálatai sortín, akkor a megadott telefonszámokon jelezzék
és ne egy Facebook posztban ossziák meg. A műszaki csoport, illetve a kivitelezők ebben az
esetben tudnak a leggyorsabban eljámi.

Kántor Imréné: a Bercsényi út nem lesz leburkolva? Mert a céllövöldések is ott állnak a
közben, a múlt héten a mentő sem tudott bernenni ebbe az utcába, mert ott álltak az avtők.

Sváb Antal polgármester: a Bercsényi utcában az átrok már rendbe lett téve, a beadott
pályázatok egyikében pedig szerepel az út burkolása is. A céllövöldések közterülethasználati
engedélyének utránanéznek.

Üvegesné Losonczi Eva Bártfai utca: örül a pincefalu projektnek, mert régőtaproblánát jelent
a Btírtfai utca fiilött a szemétlerakás. A vizvezeték felújítása ezena részen is varható majd?
Fognak-e oda konténereket lerakni, mert a lebontott házakíLál sok szemetet raknak le. A
pincefalu ter:wajzát van-e lehetőség megtekinteni?

Dr. Piskóti István alpolgármester: a pincefalu projekt megtekinthető lesz.

Sváb Antal polgármester: az ivővizvezeték hálőzat azon a részen nern lesz cserélve, nincs
benne a projektben, a Szádellői utcáról van szó konkrétan. A szemét problána napi szinten
kerül elő a könerület felügyelőknél ezen a területen. E|őző évben akciót szerveztek és több
köbméter szemetet vittek el, de egy végtelen történet. Az egész pincefalu kialakítására
komplex terv készül egyrészt, másrészt folyamatosan felülüzsgálják azt, hogy ezen a
területen az ingatlanokban lehetséges-e életvitelszerűen tartózkodni. Harmadrészt pedig az
önkormányzat az utóbbi időben több pincét vásárolt meg. Minden ingatlan esetében élni kívan
az elővásárlási jogával. Továbbá Stelmach Mariann képviselő el tudná mondanio sajnos nem
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tudott eljönni, hogy egy pályánat beadására került sor. Ennek keretében infrastruktura
fejlesztése, út, jrárda, csapadékvíz elvezetése, közösségi terek kialakítása, elhanyagolt pincék
bontása és szemét eltakafitása is szerepel az errlitett területen. Továbbá a kamerarendszer
fejlesztése is hamarosan megvalósul, amelyre a komplex terv elkészült. Aki hallott az elmúlt
hetekben a ,,bu§zmegállós" ügyről, anrely riadalmat keltett a városban, ebben az esetben a
kamerarendszer működött és segített.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni ajelenlévők részvételét és az
ülést bezrárja.
Jegyzókönyv |ezérva 18 óra 40 perckor

Kmf.

Á
Kőhalmi n|u*ou

hitelbsítő

lto,1l
ru-U7Á' lS|,4mvn

Mező István
hitelesítő

:l(L l

JegyZo



]

]

;}1,i

,,lii

l|l1li

ltlI

|,l1|,
'ili*i"t l]ilil

]|,

I

lI
ri

1',
:'

]

]|i

l

]

],
,|i

l|,

lll

i

li
;ll

,:.]]

i

:l

-l
,.[

,)

',,.],',,
"J

t.L",

dl'l]:
il,l rl,

l '1r"+
]l ]:,

," r]* _ il Jl'

]- , 
, 

,',,,

I

.l


