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Távolmaradását bejelentette:
1. Dr. Skribanek Zoltán
2. Jekő Attila
3. Nagy Péter
4. Nagy Róbert
5. Pajor Kálmán
6. Váradi Krisztián
(6 fő 40 %)
Dr. Ferenczi Mária

jegyző

1

Kristóf Andrea

aljegyző

Gyovai István polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 9 fő, az ülés
határozatképes, így megnyitja azt. Külön köszönti a mai közmeghallgatásra bejelentkezett, a város
életével kapcsolatos témát elmondani kívánó polgárokat. Az 13 órás kezdési időpontig mindössze
egyetlen személy jelentkezett. Ambrus Péter Kárász u. 8. szám alatti lakos. Azzal, hogy a nevét és a
címét bemondta, megmentette attól, hogy neki is be kelljen. Felkéri az urat, hogy álljon a mikrofon elé,
s adja elő, amiről úgy gondolja, hogy a képviselő-testületre tartozik.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Aradszky Lászlóné és Vili Gábor képviselőket.
Ambrus Péter Kárász u. 9.
A Kárász utca lakóinak nevében szólna. Úgy tudja, hogy egyszer írásban már nyújtottak be egy
keresetet, amit az utca lakói alá is írtak. Kérvényeznék az utca több irányúvá tételét, hogy mindkét
irányba ki és be lehessen hajtani az utcából. Ezt azzal indokolnák, hogy 5-6 kisgyermekes család lakik
az utcában. Eleve a város szélén laknak. Ha a Kárász utcába el szeretnének jutni, akkor a vasutat
mindenképpen meg kell közelíteniük, valahogy át kell jutni. Ez már eleve kerülő a város azon részén
lakóknak. Nem kevés ideig szokott lecsukva lenni a sorompó. Plusz 1,5 km, amit naponta többször is
meg kell tenniük, ha be akarnak jutni a saját utcájukba. Szerintük a forgalom nagymértékben nem fog
növekedni, hiszen az utcában lévő kft.-k közül már csak egy működik, az is az utca elején található.
Ennyit szeretett volna kérni.
Gyovai István polgármester:
Biztosan tudja azt, hogy a hét elején bizottsági ülésen tárgyalták ezt a témát. Véleménye szerint van
megoldás. A következő hetekben szakemberek bevonásával bízik benne, hogy meg fog történni a
megoldás megállapítása, s a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalják, illetve elfogadják azt.
Köszöni a hozzászólását.
Nincs több jelentkező, a közmeghallgatást ezzel bezárja és a tervezett napirendjüknek megfelelően a
nyílt ülésük 15 órakor fog kezdődni. Kéri, hogy a temetést követően valamennyien a leggyorsabban
jöjjenek vissza a terembe.
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