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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
1.Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 
2. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 
3. Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 
4. Harkai Péter 1  MMM 
5. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 
6. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 
7. Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 
8. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 
9. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 
10. Stírné Prikidánovics Tímea 1  FIDESZ-KDNP 
11. Szabadi István 1  MHM 
12. Takácsné Márta Gabriella 1  FIDESZ-KDNP 
13. Várnai Iván 1 MMM 
14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 
15. Vizkeleti Szabolcs 1  MMM 
 
 

(15 fő 100 %) 
 
Szűcs Csaba        alpolgármester 
Kollárné dr. Lengyel Linda     jegyző 
Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 
 
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Köszönti megjelenteket. Hosszú szünet után június végén tudnak újra ülésezni. Nagyon nagy 
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örömmel és sok feladattal fognak nekilátni ennek a mai napnak.  
Megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, így 
megnyitja azt. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Takácsné Márta Gabriella és Szabadi István képviselőket. 
 
A mai napon a képviselő-testület közmeghallgatást tart, melyre négy fő jelentkezett. Nekik 
szeretné elmondani, ahogy a korábbi időszakban is, most is öt perc fog rendelkezésre állni, 
hogy megosszák gondolataikat a képviselő-testület tagjaival. Mögöttük a kijelzőn lehet látni 
majd azt, hogy mennyi idő használódott el éppen. Azt kéri, hogy figyeljék. Tényleg elég sok 
napirendi pontjuk van, igyekezzenek betartani ezeket a kereteket, hogy jól tudnak haladni a mai 
napon.  
 

-----Közmeghallgatás----- 
 

Iványi András Práger Ábrahám u. 3. 
 
A Práger utca, Híd utca, Karacs Teréz utca által határolt terület közlekedés szempontjából 
rendkívül veszélyes. Nincs kitéve sebességkorlátozó tábla, azonkívül ott van még egy játszótér. 
Valami olyan megoldást szeretne találni, ami megoldaná azt, hogy az autósok ne 
száguldozzanak. Méréseik szerint kilenc autósból nyolc nagyon száguldozik, nem tartja be a 
sebességet. Nem tudja mi lenne ott a megoldás. Vagy fekvőrendőr, vagy pedig kertes övezetté 
nyilvánítani a területet. Neki ez a két észrevétele van ebben a témában, de nem biztos, hogy nem 
tudnak jobbat.  
 
A második ugyanitt a házuk előtt kettő darab fém kuka körülbelül három éve lyukas. Többször 
beszéltek már képviselő úrral, próbálkoztak azzal, hogy cseréljék, de egyelőre nem cserélték ki. 
Szeretné, ha megoldódna ez a probléma. A környezetéről ennyit szeretne elmondani. 
 
Az egyesület nevében a következő probléma merült fel, ami minden nap ismétlődik. Tavaly már 
a testület előtt elmondta, hogy vannak olyan személyek a városban, akik ott töltik a napjaikat, 
öltözetük, ruházatuk nem megfelelő, isznak, dohányoznak, szemetelnek. Ma is intő példa, hogy 
Gyöngyi képviselő úr éppen látta, amikor intézkednie kellett egy ilyen személye ellen. Sajnos 
nagyon sok helyen előfordulnak, például a vasútállomáson, az Akadémia Söröző környékén, a 
Kisbosnyákon, a temető környékén, bent a belvárosban, a buszmegállóban és egyéb helyeken. 
Akkor azt a választ kapta, hogy a közterület-felügyelet gyakrabban fog járőrözni és meg fog 
oldódni a probléma. Azóta a segítségükkel sem oldódott meg ez a probléma. Intézkednek, 
ugyanakkor továbbállnak, visszajönnek, elmennek, visszajönnek. Ebben a problémában nem 
látott előrehaladást. Ebben kérné a segítséget a társszervektől is.  
 
Egyesületük a vírus alatt is dolgozott. Alaposan kimerültek az anyagi eszközeik. Korábban már 
küldtek a testületnek egy e-mail-t, amiben kérték a támogatásukat erre az évre vonatkozóan, de 
erre valamilyen oknál fogva nem kaptak értesítést. Azt kéri a Polgármester úrtól, ha nem tud 
most választ adni, vagy nem válaszol, akkor legközelebb -amit beszéltek- egyeztetett időpontban 
bejelentkezne és kérne engedélyt erre a megbeszélésre.  
 
Köszöni szépen, ennyit szeretett volna.  
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Fülöp Róbert polgármester:  
 
Azt nem említette, de minden egyes jelentkező számára írásban fognak választ adni minden 
felvetésére. Gyorsan reagálna pár gondolatban. Az autósok gyorshajtása: Alapvetően az lenne 
a jó, ha betartanák a szabályokat, mert akkor nem lennének ilyen gondok. Ha mindenki 
odafigyelne a másikra és kulturáltabban közlekednének, akkor szerinte feleennyi problémájuk 
nem lenne ebből az ügyből. Ez nemcsak ebben a városrészben, vagy környéken tapasztalható, 
hanem sajnos olyan részein is a városnak, ahol kint van akár a lakó-pihenő övezetet jelző tábla. 
Ezt is sokszor figyelmen kívül hagyják az autósok és gyorsan közlekednek ezeken az 
útszakaszokon is. A fekvőrendőr nem igazán jó megoldás, mert a környező épületekben tud 
komoly kárt okozni az, hogy azokat a rezgéseket, amelyeket az autók keltenek, azokat a földbe 
levezeti és ezáltal rongálja a környező ingatlanokat. Nem tudja, mindegyik megoldásnak van 
valami hátránya. El kell dönteni, hogy mennyire égető a probléma és mennyire kell drasztikus 
megoldásokat alkalmazni. Azt tudja mondani, ha mindenki, aki közlekedik, jobban odafigyelne, 
meg lehetne szüntetni ezt az egészet különösebb költség és teendők nélkül. Odafigyeléssel meg 
lehetne oldani ezt az egész ügyet. Leginkább erre kellene valamilyen kampányt csinálniuk. 
Gondolkozzanak még ezen, hogy milyen megoldásokat lehetne még ebben az ügyben bevetni.  
 
A szeméttárolók ügyében azt tudja csak javasolni, hogy a közös képviselőknek kellene a 
hulladékszolgáltató irányába fellépni, s akár zaklatás szintjéig keresni őket, hogy ezeket a 
szeméttároló edényeket cseréljék ki. Tud arról, hogy máshol jártak már sikerrel, s ezeket régi, 
korhadt szeméttárolókat sikerült kicseréltetni a szolgáltatóval. Ez nem egy reménytelen harc, 
meg lehet oldani.  
 
A hajléktalanok ügye nehezebb. A hajléktalanok, közterületeken kéregetők, abban sem biztos, 
hogy hajléktalanok. Olykor irányított akciók is, hogy akár autóval idehozzák őket, nap végén 
meg elviszik. Azt tudja mondani, hogy ismerik a problémát. Azt tudja kérni, hogy együtt a 
polgárőr egyesülettel igyekezzenek úrrá lenni ezen a kérdésen, mert tényleg egyre zavaróbb a 
lakosok számára ez a jelenség véleménye szerint. Lehet, hogy még a tavalyi évhez képest 
valóban rosszabb állapotokat mutat a mai nap, mint volt egy évvel ezelőtt.  
 
A támogatás tekintetében valóban a veszélyhelyzet által kialakult állapotban visszafogottak 
voltak. Nemcsak ennek az egyesületnek a támogatása kapcsán, hanem gyakorlatilag akár sport, 
akár intézményre, akár a cégeikre gondol. Mindegyik fronton kellett egy kis visszafogást, 
újragondolást bevezetniük. Remélhetőleg a második félévben már alkalmasak lesznek arra, 
hogy érdemi támogatásról tudjanak tárgyalni. Ehhez az kell, hogy rendezett és nyugodt élet 
jöjjön a következő hónapokban. Ha ez így alakul, akkor azt gondolja, hogy a képviselő-testület 
is nyitott lesz arra, hogy továbbra is segítse az egyesület munkáját. Egyébként pedig ezzel 
kapcsolatban bármikor szívesen látja az egyesület vezetését.  
 
Seres Sándor  Szent Imre u. 2/B 
 
Két témakörben szeretne hozzászólni. Az egyik a társasházkezelés szakszerű ellátása témakör. 
Lehet, hogy apró dolognak tűnik, de hosszabb távon jelentős problémát érez e mögött. Tudniillik 
a jelenlegi társasházkezelők, akik megfelelő végzettséggel rendelkeznek, s a társasházi törvény 
szerint igyekeznek végezni a munkájukat, egyre kevesebben vannak, nyugdíjasok végzik egy 
részét, rövidesen abbahagyják. Nem látja az utánpótlást. Azok, akik végzettség nélkül, de 
társasházban lakás alapján jogosultak közös képviseletet ellátni, úgy tűnik, hogy rövidesen 
tömegesen abba fogják hagyni. Jövő évtől változik a társasházi törvény, szigorodik. Eddig is 
szigorították, de most egy komolyabb szigorításra kerül sor. Az anyagi felelősség még nagyobb 
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súllyal lesz figyelembe véve. Már többen jelezték, akik rég csinálják lépcsőházakban, kisebb 
társasházakban, hogy abba fogják hagyni. Ki fogja végezni a társasházkezelést. Attól tart, hogy 
ellehetetlenül ez a tevékenység. Már jelen pillanatban is meglátszik a társasházak küllemi 
részén, de ugyanez elmondható a belső lakásállapotokra is. Nemhogy szépülne a város, hanem 
lassan, ahol a társasházak vannak, lakótelepi részeken nem szépül, hanem éppen "csúnyul". 
Úgy érzi, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kellene.  
Korábban az önkormányzat kezdeményezett társasházkezelő képzést, szervezte és támogatta is. 
Talán ez lenne az egyik megoldás. Jelenleg ugyan még van, de ez is csak rövid időn belül. 
Tervezik a megszüntetését az OKJ-s képzésnek. Nem beszélve arról, hogy ennek a díja elég 
magas. Ezt általában egyszerű emberek nem igen tudják vállani. 
  
A másik kérdés még a társasházakkal kapcsolatban, hogy korábban voltak pályázatok. Az 
önkormányzat is írt ki pályázatot a társasház homlokzatának, küllemi részének, tetőzetének, 
fontosabb szerkezetének a felújítására. Már több, mint tíz éve ez is megszűnt. Ez is kicsit 
ösztönözte a társasházat arra, hogy többet foglalkozzanak, költsenek a társasházukra, 
szépítsék, biztonságosabbá tegyék, lakhatóbbá tegyék. Ez volt az egyik témakör.  
 
A másik témakör: A városi központban az illemhely kérdés véleménye szerint a mai napig nincs 
megoldva. Ebben ő már közérdekű levelet is írt. Kapott is választ, de sajnos azt kellett 
visszaválaszolnia, hogy nem tudja elfogadni, mert nem látott megoldást mögötte. Amit 
javasoltak, az a lehetőség eddig is megvolt, de nem élnek vele.  
A másik fontos dolog az, hogy nagyon sok közmunkás van. Úgy tudja, hogy újabb közmunkások 
foglalkoztatására kerül sor rövid időn belül, tehát szaporodik a számuk. Hajléktalanok is sajnos 
elég szép számmal vannak. Ezeknek a szükségének a megoldására nincs lehetőség. Kocsmák, 
presszók, közintézmények illemhelyéről ezeket kitiltják, korlátozzák a bejutásukat. Logikus is. 
Nincs megoldva, hova menjenek, közparkokban végzik a dolgukat. Erre ő már prezentált 
bizonyítékokat is. Igaz, hogy csak képi formában, szag formájában ezt még nem tudta 
megoldani. Higgyék el, hogy ebben a dologban is lépni kell valamit. Ha meggondolják, itt van 
a közösségi udvar mellett is egy wc. Egy kulturált, minden igényt kielégítő illemhely. Meg 
kellene napközben nyitni, természetesen felügyelet mellett, hogy ne tegyék néhány nap alatt 
tönkre. Az az állapot nem halasztható tovább, hogy a parkban az ember állandóan elfordul, 
mert látja, hogy a dolgukat végzik az emberek. A válaszukban kitértek arra, hogy majd pályázik 
az önkormányzat. Nem látott ilyen pályázatot egyelőre, pedig már évek teltek el azóta, mikor 
először észrevételezte ezt a problémát. Legalább ami megvan, azt használják ki. Még olyan 
áron is, ha oda néhány főt be kell osztani.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Csak nagyon röviden reagálna. 
A társasházkezelés, hogy kevesen vannak, s egyre kevesebben. Sajnos ez általános, azt tudja 
mondani. Minden szakma felvonulhatna itt, hogy nagyon nehéz az utánpótlást megszervezni. 
Szerinte nagyon fontos lenne az, hogy korrekt és jó társasházkezelők legyenek és működjenek a 
városban, mert akkor nagyon sok probléma elé tudnának menni. Azt gondolja, hogy nem lehet 
emellett elmenni. Ők is azon lesznek, hogy valamilyen módon generálják ennek a problémának 
a megoldását, bár nyilván magukon a társasházakon nyugszik ennek a terhe, hogyan tudják 
megoldani ezt a problémát.  
 
Illemhely tekintetében pedig nincsenek egyszerű helyzetben. Ha lenne is helyiség, üzemeltetni 
senki sem akarja. Azt tudja mondani, hogy nagyon sokáig azért volt zárva a buszállomáson 
működő illemhely is, mert nem volt benne forgalom és nem érte meg annak, aki üzemeltette ezt. 
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Ilyen formán nagyon nehéz ezt nyitva tartani. Most is megpróbáltak kiírni erre az ügyre egy 
pályázatot, hogy lehet jelentkezni annak, aki szeretne ilyen tevékenységet folytatni. Ők a 
helyiséget tudják biztosítani, csak fenntartani kell és üzemeltetni. Ha lesz ilyen, akkor 
megoldódik. Egyébként egy helyen van, ami működik, a Kossuth utcán, a Park Áruház melletti 
parkolóban. Úgy tudja, hogy működik, van fenntartója. Reméli, ha sikerül a buszállomást 
felújítaniuk, ott is esetleg megváltoznak a körülmények, s lehet stabilan nyitva tartó illemhely a 
belváros közelében is. Fognak válaszolni neki is mindkét felvetésével kapcsolatban.  
 
Nagy István Kisfaludy u. 2. 
 
Általában részt vesz a közmeghallgatáson. Általában közlekedési témákkal szokott előjönni, 
márcsak azért is, mert negyvenöt éve Kiskunhalas utcáit járja, mint gépjárművezető-oktató. Itt 
találkozik a problémákkal elég sűrűn. Elég sok dolgot jegyzett fel, siet, hogy beleférjenek.  
 
Először felajánlást szeretne tenni a kiskunhalasi oktatók nevében a Városgazda Zrt. részére. 
Felajánlják, hogy a közlekedési táblákat, amelyek be vannak nőve faágakkal és növényzettel, 
feljegyzést készítenek rendszeresen a Városgazda Zrt. részére, amennyiben erre igényt tartanak. 
Egész évben folyamatosan tudják figyelni. Akkor nem kell nekik keresgetni, hanem tudják hova 
kell menni.  
 
A Magyar utca és a Csónak utca kereszteződése. Valamikor a Magyar utca felől érkező 
járművezetők találkoztak ott egy útkereszteződés, alárendelt útvonal táblával, alatta kiegészítő 
táblával, hogy a védett út merre kanyarodik. Ez a két tábla jelen pillanatban a Csónak utcában 
ott is van. Innen valamiért eltűnt évekkel ezelőtt, s ez nincs visszahelyezve. Ez problémát okoz, 
főként vizsgákon, mert a tanulónak, ha a kórház felé kanyarodik, nem szabad utasítást adni, 
mert figyelembe kell vennie a táblát. Ha a Magyar utca felől jön, akkor ha nem ad neki utasítást, 
egyenesen kell továbbmennie és bejut az egyirányú utcába, mert nincs tábla, ami őt irányítaná. 
Kérik ennek a táblának a visszahelyezését, illetve az útburkolati jel felfestését ezen a részen, s 
akkor egyértelmű a dolog.  
 
Szent Imre utca: Itt a felújítás során sajnos forgalmi szempontból nem a legtökéletesebb 
útszűkület keletkezett. Nem tudják az okát. Miért kellett azt a kanyart leszűkíteni ott?!  
Igazából két nagyméretű jármű el sem fér benn. Megoldás: Ki van téve, hogy melyik a védett 
út, de az még nem főút. Odáig eljutottak, hogy kitették a megállni tilos táblákat. Nagyon helyes, 
csak éppen nem jó így. Ugyanis a templom felől jövő járművezetők felállnak félkocsival az 
útpadkára és ott forgalmi akadályt képeznek. Véleményük szerint a megállni tilos tábla alá ki 
kellene tenni, hogy az útpadkán is. Egy kiegészítő táblát, hogy oda ne álldogáljanak a járművek 
fel, mert akkor valamennyire szabad lesz a kereszteződés, tehát át lehet rajta jobban haladni, 
de így sajnos forgalmi akadályok keletkeznek ott elég sűrűn.  
 
Örök téma a Kisfaludy utca. Nem tudja, hogy mikor lesz a városnak egy olyan önkormányzata, 
aki ezt a rendet ott meg tudja oldani. Úgy látszik, eddig egyetlenegy testületnek sem sikerült ezt 
a helyzetet megoldania. Elég sokszor problémáznak rajta, elég nagy a probléma. Nem történt 
intézkedés érdemben, gyakorlatilag. Fekvőrendőrt kértek kínjukban a legutolsó 
közmeghallgatáson. Azzal utasították el a fekvőrendőr kihelyezését, amit most Polgármester úr 
szintén az előbb felszólalónak válaszolt, hogy nem jó megoldás, mert a régi típusú házak fala 
meg fog repedezni. Nem tudja, attól nem fél az önkormányzat, hogy a Kisfaludy utcán végig a 
csatornázás miatt mély besüllyedések vannak. Aki elmegy, annak igazából lépésben kellene 
mennie, de nem úgy megy. Azok a 60-70 km/h-val száguldozó gépkocsik, akik ott végighajtanak, 
azok a rezgést nem fogják megadni a ház falára. Nem tudja, hogy az a három darab 
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fekvőrendőr, ha oda el van helyezve, s a járművezető betartja a rá vonatkozó 20 km/h 
sebességkorlátozást, egyáltalán nem fog rezgést okozni. Nem beszélve arról, hogy a 20 km/h 
sebességkorlátozást lényegesen túllépi. Ha 40 km/h-val megy valaki 100 %-kal lépte túl a 
megengedett sebességet. Ennek a bírságtétele igen magas. Tudják jól, ha száguldoznak a 
közúton, ilyen baj éri őket. Itt nem 40 km/h-val megy, hanem 60-70 km/h-val. 
Ha nem lehet fekvőrendőrt ide, akkor fokozottabban, többször – nem tudja, hogy mekkora 
kapacitása van a rendőrségnek- sebességmérést kellene végezni, rendszeresen. Ha ott egy ilyen 
őrült száguldozót, vagy többet bemérnének, ez elterjedne a városban, nemhogy bejönne, még 
az utcát is elkerülnék a száguldozó gépkocsivezetők. Valamit tenni kell, amíg ott nem lesz egy 
nagyon csúnya, komoly baleset. A lakók azt mondták, hogy polgári engedetlenséget csináljanak. 
Két karosszékben kiülnek az út közepére és elkezdenek beszélgetni, majd akkor lelassul. Azt 
csinálják, ha jönnek Budapest felőle, meglátja a piros lámpát, bevágódik a Kisfaludy utcába, 
végigszáguld rajta. Ha a Kárpát utca felől jön, piros a lámpa, bevágódik a Kisfaludy utcába és 
végigszáguld rajta. Kaptak már ígéretet arra, hogy komolyabb rendőri intézkedés fog történni, 
de nincs. Egyszerűen lehet, hogy kapacitás nincs. Elhiszi, hogy nincs rá kapacitás, de a 
sebességmérőt nagyon jó lenne, ha oda ki tudnák tenni.   
 
Van még egy igen sok autót bosszantó dolog, a felüljáró. A felüljárón innen Harkakötöny felé 
haladó járművezető megengedett sebessége 50 km/h. Majd van ott egy éles kanyar, ahol 
lecsökkentik táblával 40 km/h-ra teljesen jogosan. Miután kijöttek a kanyarból, változatlanul 
40 km/h-val kell menni egészen a Majsai útig. Dudálnak, szidják őket, főleg a tanulókocsikat, 
mert nem mernek többel menni. Visszafelé érdekes módon nem lehet 50 km/h-val jönni 
semmiféleképpen. Ahogy ráfordul a Majsai útról a felüljáróra, találkozik a 40 km/h-s táblával. 
A kanyar után semmi nem oldja fel. A Bükkönyös utcáig 40 km/h-val totyog végig a felüljárón, 
mert az a kereszteződés oldja csak fel. Miért nem visszafelé 50 km/h-val jönni?! Miért nem lehet 
oda kitenni a két 40 km/h-s tábla után bizonyos határon belül egy-egy feloldó táblát?! Akkor az 
a kanyar meg van védve, ott normálisan tudnak közlekedni, onnantól kezdve lehet rajta haladni. 
Így is az 53-as út torkolata, aki arra jár, hogy bedugul. Feltorlódnak ott a járművek. Próbáltak 
a közúttal beszélni. Nem tudja, hogy jó-e az értesülése, ez igazából nem városi út, bár nem 
biztos benne. Próbáltak a közúttal beszélni, de sima földi halandóval szóba sem áll, nem 
foglalkozik vele. Hátha az önkormányzat rá tudná venni, hogy szüntessék már meg ezt az 
áldatlan állapotot.  
 
A fekvőrendőrrel kapcsolatosan, ha semmilyen megoldás nincs, szeretne becsatolni egy 
felvételt. Dunaföldváron három nem fekvőrendőr, hanem forgalomlassító -nem ilyen magas, 
mint a városháza előtt van- domb van. Érdekes módon senki nem raklamál. Nem tud 
száguldozni, mert ha egyszer odavágja az autójának az elejét, utána meggondolja, hogy ésszel 
menjen ezen az utcán. Nagyon meggondolják utána a járművezetők.  
 
A Hősök ligetén szegéllyel vannak kirakva a gyalogutak. Esős időben ott 10 centiméteres víz 
áll, nem lehet benne közlekedni. Azt ki kellene gazolni, feltölteni gánti kővel.  
 
Ezt a következőt már nem tudja elmondani csak egy mondatban. Kérné az önkormányzatot, 
hogy az Ady Endre utcán rendőrségi bejárást össze kellene hívni, mert ott, ami történik, 
közlekedés szempontjából egy káosz. Panaszkodott neki három hölgy is…  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Köszönik szépen az összegyűjtött problémacsokrot. Egy-egy mondatban tényleg nagyon 
gyorsan igyekszik reagálni. Segítség, ha kapnak jelzéseket, akár azzal kapcsolatban, hogy 
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kopott a tábla, vagy benőtt, nagyon szívesen veszik. Ha ez rendszeres, az tényleg mindannyiuk 
érdeke. Köszönik szépen a felajánlást.  
 
A hiányzó tábla a Magyar utcán biztos, hogy megoldható. Fogják jelezni. Szerinte mire a válasz 
meg fog érkezni, kint is kell, hogy legyen.  
 
Szent Imre utca: Egy úttervezőt, egy közlekedésmérnököt kértek meg arra, hogy tervezze újra 
az utat. Ő rajzolta ilyennek, ilyen lett emiatt. Ő is érzi, hogy papíron valószínűleg ez jobban 
nézett ki, mint így a valóságban, ahogy közlekednek rajta. Hajlik arra, hogy ezzel 
foglalkozzanak, s valamilyen módon igazítsák inkább abba az irányba, mint volt korábban. 
Azon lehetett közlekedni, ott valahogy mindenki értette, hogy mit kell csinálni. Ma ez sem tűnik 
a közlekedők számára sem teljesen egyértelműnek.  
 
Kisfaludy utca: A Magyar Közút Np. Zrt.-vel ők az elmúlt időszakban azon küzdöttek, hogy a 
lámpákat újrahangolják, s ezzel elérjenek egy olyan állapotot, ami talán egy gyorsabb átfolyást 
enged a közlekedők számára. Nem gondolom, hogy rosszabb lett, szerinte jobb lett, mert több 
lett a zöldidő. Gyakorlatilag egy-egy zöld időben nagyobb mennyiségű autót tud átengedni. Úgy 
érzi, hogy jobb lett, megdicsérte őket érte. Azt mondta nekik, hogy ő ezzel boldog, ami történt. 
Nem mindenben értenek egyet. Szerinte, ha mindenki betartaná mindenütt, akkor nem lenne 
ezzel baj. Mindenki azt mondja, hogy még a Kossuth utcára is tegyenek fekvőrendőrt. Csak 
akkor nem tudja, hogy minek aszfaltoznak, mert ha mind földes lenne, akkor nem menne rajta 
senki csak 20 km/h-val. Utána telerakják őket fekvőrendőrrel. Nem látja sok értelmét. Ahol 
lehet, ott közlekedjenek már normálisan. Normálisan, úgy, hogy mindenki fejben betartja a 
szabályokat. Nem gondolja, hogy ezek a legjobb megoldások. Persze kínjukban Dunaföldváron 
is raktak le akkora fekvőrendőröket, hogy hajóval lehet rajta átmenni. Ismeri a helyet, ő is ment 
már át rajta autóval. Biztos, hogy azt a fajta forgalomlassítást elhozza, de szerinte a házakat 
ugyanúgy veri szét. Halason volt olyan fekvőrendőr, amit azért kellett felvenniük, mert a 
mellette lévő ingatlanokat szétverte. Véleménye szerint ez olyan dolog, amit lehet mérlegelni, 
meg kell hallgatni azokat, akik mellette laktak, hogy milyen volt, pedig az sem egy forgalmas 
utca volt, nem egy 53-as melletti. Szerinte ez még rosszabb lehetne itt.  
 
A felüljáró nem övék, Magyar Közút Np. Zrt. Velük foglalkozni fognak.  
 
Ady utca: A rendőrséggel már többször bejárták és próbáltak olyan megoldást találni, ami jó. 
Valami mindig sérülni fog. Ha megoldanak egy problémát, egy másik kijön a másik oldalon. 
Ennek a finomhangolása azt mondja, lehet, hogy előttük van. Igyekezni fognak jó megoldást 
találni. Benne van, hogy újragondolják ezt, meg fogják nézni. Nehéz. Ahova nem kell behajtani, 
oda nem kell behajtani, s akkor a szabályos közlekedés meg van oldva. Nincs ezzel baj. Ismeri 
ezt a problémát, nehézzé teszi. Nem tudja, hogy mi lesz a jó megoldás. Mindegy, nekifutnak és 
újra lehet rajzolni ezt is. Köszöni a hozzászólását.  
 
Kálló Anikó Vezér u. 3. 
 
Üdvözöl mindenkit, a Vezér utca, Tabán részről érkezett. Egy hatalmas problémája van, illetve 
mindenkinek: a hangos zene. Nem hangos, hanem dübörgő, éjjel-nappal tartó hangos zene. 
Tudja, hogy történtek már intézkedések, de azt gondolja, hogy sok változás nem történt. Van 
egy kis lassulás. Most azt az időt élik, hogy tudják, jönnek a rendőrök, betartják azt a 
negyedórás időt, amíg tudják, hogy esetleg kiérnek. Akkor felhangosítják, lehalkítják, s ez éjjel-
nappal így működik. Sőt most már bosszúból is, mert tudják, hogy ő a felszólaló ebben az 
ügyben. Aki látja, hogy mikor kapcsolja le a villanyt, az az esti szórakozás, fel a zenét és 



9 

 

dübörögjön. Nem hajlandó úgy élni, hogy télen, nyáron csukott ablak, redőny lehúzva, headset 
a fülében, tévé felhangosítva, s még mindig hallja a dübörgést. Minden este így elaludni. Azt 
sem szeretné, hogy naponta hívja a rendőröket. Ahhoz kell egy idegállapot, hogy az ember ezt 
megélje, hogy most már ki kell hívni a rendőröket. Többnyire inkább idősek laknak azon a 
részen. Ők inkább azt mondják, hogy nem merik, mi van, ha betörik utána az ablakát. Hiába 
mondják, hogy nem fogják megmondani, ki hívta. „Én inkább bemegyek és bezárom az ajtót. 
Megőrülök, én már nem bírom tovább.” Ezt lehet hallani, s a zene csak dübörög. Amikor 
odamegy szólni, nem is értik, hogy miért szól. Átjön a szomszéd, átkiabál a kerítésen, s 
megkérdezi tőle, hogy kihívta a rendőröket. Igen, kihívta, s ahányszor meghallja, újra ki fogja. 
Ezután fenyegetőznek és ilyenek. Sokszor jönnek a rendőrök, s az intézkedések addig tartanak. 
Öt, tíz percig, egy-két napig talán. Vannak egy-két-három család, akik egyszerűen elérik azt a 
szintet, s onnantól kezdve oly mindegy, zene fel, s éljenek, buli van. Ez nem mindenkinek jó, 
élhetetlen, a ház eladhatatlan. A Vezér utca borzasztó. Nemcsak ott, hanem a környéken. Ha 
eladná a házát, ami 20 millió Ft-ot ér, körülbelül 6 millió Ft-ért tudná emiatt eladni. Az életüket 
keseríti meg ez az egész.  
 
Szeretné megemlíteni, hogy az ő utcájuk földes, ami azt jelenti, hogyha eső van, s a mostani 
esőzések után az utca eleje, amit többször fel lett már töltve, de nem megoldás, 20-30 
centiméteres sár van. Kocsival nem lehet közlekedni. Az utca végén, hogy kimeneküljenek 
onnan, 20-30 centiméteres víz van. Tudja, hogy nem ez a város legszebb része, de szeretnének 
kicsit több figyelmet kapni oda. A szemétről és a patkányokról pedig már...Borzasztó ott az 
egész, élni nem lehet. Köszöni szépen.  
 
Fülöp Róbert polgármester:  
 
Köszöni szépen, hogy elmondta. A zene- és hanghatásokkal kapcsolatban igyekeznek ők is 
segíteni és támogatni. A rendészeti kollégák is elérhetőek ebben a kérdésben. Csak azt tudja 
mondani, hogy ne féljenek bejelenteni, ha őket zavaró helyzet alakul ki. Meg fognak próbálni 
segíteni rajta. Ha elsőre nem sikerül, második alkalommal megvan a lehetőség, hogy a 
technikai eszközt elvigyék a helyszínről. Ezzel meg kellene, hogy szűnjön abszolút mértékben a 
dolog. Ez elvileg a papíron működő eljárásrend. Ha nem így van, s nem segít, akkor is szóljanak 
nyugodtan, igyekeznek segíteni. Ismeri ezt a problémát, tudják, próbálnak ez ellen is, ahogy az 
illegális hulladéklerakás ellen is a lehető legszigorúbban fellépni. Úgy tapasztalja, hogy ebben 
teljes egyetértés van. Mindenki azt támogatja, hogy nagyon keményen büntessenek. A mai 
napon is lesz téma az, hogy a hulladék elleni harcban erősítsenek és alakítsák újjá a 
szabályaikat. Ha kell, akkor ugyanezt a zene-, vagy zajhatás fronton is véleménye szerint 
megtehetik. Ami fegyverük van és lehetőségük van, meg fogják tenni és elmennek a végsőkig, 
hogy nyugodt környezetet tudjanak biztosítani. Igyekezni fognak. Köszöni.  
 
Mindannyiuknak írásban is meg fogja erősíteni ezeket a válaszokat.  
 

K.m.f. 
 

(: Fülöp Róbert :)   PH.  (: Kollárné dr. Lengyel Linda :) 
   polgármester       jegyző 
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