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Csendes Ildikó

pénzügyi és gazdálkodási
osztályvezető
önkormányzati rendészet vezetője
városfejlesztési, üzemeltetési és
főépítészi osztályvezető
közművelődési referens
szervezési ügyintéző
HTKT SZSZK intézményvezető
közútkezelő
Bóbita Óvoda vezetője

Törőcsik Dávid
Tóth Péter
Juhász Gábor
Darányi Lili
Juhász György
Meggyesi József
Szeriné Ferencsik Yvette

-----Közmeghallgatás----Fülöp Róbert polgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 12
fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Aradszky Lászlóné és Váradi Krisztián képviselőket.
Három fő jelentkezett a mai közmeghallgatásra. Tassonyi Tamás az első jelentkező. Arra
szeretné kérni mindegyik jelentkezőt, hogy öt perc áll rendelkezésre a közmeghallgatás
keretében a problémák, javaslatok felvázolására és ezt itt a mögöttük látható órán fogják
tudni követni, hogy hol tartanak. Arra kér mindenkit, hogy igyekezzenek betartani ezeket a
korlátokat.
Tassonyi Tamás Bem u. 3. I/3.:
A tavalyi közmeghallgatáson felvetett egy problémát a távfűtéses lakások melegvíz
mérőóráinak cseréjével kapcsolatban. Erre ő kapott egy választ, melyben Polgármester úr,
illetve a testület lepasszolta a szolgáltatóhoz. A szolgáltató egy év alatt füle botját sem
mozdította ez ügyben. Nem érti a miértet. A szolgáltatóval nem foglalkozza. Annak idején,
amikor volt az óracsere, akkor szólt. Merőben elutasító választ adtak. Most is ott állnak, hogy
két szék között a pad alatt vannak. Nemcsak ő egyedül, hanem szerinte az összes távfűtéses
lakás, akik melegvíz mérőórával rendelkeznek, azok mind így jártak. Szerinte jogellenesen jár
el a szolgáltató. Azon gondolkodott, hogy a panasztestület elé viszi az ügyet, továbbmegy,
mert ez így nem, valami nagyon sántít a dologban.
Elkészült a főtér beruházás, igaz, hogy eltelt két év. Az esővíz elvezetés nem megoldott. Érti ez
alatt azt, hogy a Bethlen Gábor tér és a Székely utca sarkán, az Erste Bank felől csináltak egy
szigetet a járdához, megnagyobbították, tettek oda egy tűzcsapot. Ott volt egy esővíz elvezető
lefolyó, az eltűnt. Betemették, megszüntették, nem tudja. A lottózó felőli oldalon magasabban
van a csatornaszem, oda nem fog tudni elfolyni a csapadékvíz soha.
Hasonló helyzet van a Bethlen Gábor téren a Jósika utca sarkán. Van két esővíz elvezető.
Egyik a Jósika utca felőli úttesten, ami jóval magasabban van. Ami a Bethlen Gábor tér felől
van, az megint el van rekesztve, el van torlaszolva egy szigettel, amivel leszűkítették a
gépjárműforgalom miatt a kocsiútterületet, s nem tud odafolyni a csapadékvíz. Nem a
felhőszakadásra, egy átlag esőre gondol. A járdákról ne beszéljenek, az új járdákról, nem
tudja miért nem kerültek síkba.
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Elnézi és kétségbe esik a polgármesteri hivatal épületén. Főleg a Köztársaság utca felőli
homlokzat, nem tudja minek nevezik szaknyelven, ami fehérre van pucolva, ott már jön lefelé a
festék fölül, lehet, hogy a vakolat is, repedezik az egész. Majd egy milliárdot költött a város,
illetve az állam erre. Arról nem beszélve, rendben van, hogy jobboldaliak, de ennek a Bethlen
Gábor térnek van egy baloldala is, a baloldalon is van járda, amit valahogy rendezni kellene,
mert az egyik oldal szép, a másik oldal XVIII. század, majdnem a kettő között a különbség.
Ami neki visszatetsző dolog, hogy elkészült a Bem utcán, a Bercsényi utca sarkánál egy
mozgássérült lejáró. Nagyon jó, tényleg jó. Kellene egy a Kossuth utca felől, a Bercsényi utca
sarkán, illetve a wc felőli rész és a Kossuth utca felőli járdaszakasznál. Ott mozgássérült nem
tud.
A másik, amit jó pár évvel ezelőtt már a mozgáskorlátozottak kértek, hogy a Bocskai utca
sarkánál a három lépcsőnél legalább egy mozgássérült feljárót, olyat, amit tudnak is
használni a mozgássérültek, létesítsenek.
Fülöp Róbert polgármester:
Köszönik a véleményét. Írásban egyébként most is fognak válaszolni. Sajnálja, hogy a
legutóbbi alkalommal nem sikerült olyan választ adni, ami megoldáshoz vezetett. Akkor itt
nyilván kétszeresen is odafigyelnek arra, hogy a válasz, ami megszületik, valamilyen módon
érdemi előrelépést jelentsen. Igyekezni fognak ebben így eljárni.
Tassonyi Tamás Bem u. 3. I/3.:
Lehet, hogy ő értelmezi rosszul a rendeletet. Bocsánat, hogy elrabolja az időt.
Fülöp Róbert polgármester:
Meg fogják vizsgálni ezt.
Tassonyi Tamás Bem u. 3. I/3.:
Ez mellékmérő. A szolgáltató azt mondja, hogy mellékmérő. Ha főmérő, akkor a szolgáltatóé
az óracsere költsége, ha mellékmérő, akkor nyolcévente kellene cserélni, ami az ő költsége, az
odáig rendben is van. Csak ez négyéves óra volt.
Horváth Gabriella Gózon u. 44.:
A Hatöles út lakóit képviselné. Szeretnének választ kapni arra, hogy sok-sok év után az útjuk
állapota mikor kerül rendezésre. Nagyon sokszor jelezték e-mail-ben, személyesen a
Polgármester úrnak is, hogy probléma van az úttal. Jelentős anyagi káruk van. Most már az
anyagi kár mellett egészségügyi probléma is felmerül. Szeretnének valami segítséget kérni,
mert ez így most már tarthatatlan.
Mikor történik valami, hogy történik? Erről szeretnének kapni valamit. Akik az út mellett
laknak, termelni nem tudnak, olyan nagy a por, hogy semmi nem megehető. A héten láttak
gépkocsiszámlálókat, amit köszönnek, de nem túl jó időpontban jöttek, mert a nagy kamionok
inkább este járnak.
Ezzel ők minden másnap szembesülnek, ami nagyon nagy károkat is okoz és egészségügyi
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problémát. Elég sokan laknak arra kint, terjeszkedik a város kifelé. Azt érti, hogy MOL
Kiskunhalas város legnagyobb adófizetője, de valahogy egyezségre jutni vele, hogy ne
lehetetlenítsen el embereket, nem tudja megérteni, hogy ennek érdekében miért nem lehet
tenni valamit. Ez most már egy 3,5-4 éves probléma. Ez egy ördögi kör, történni nem történik
semmi. A zúzott követ kihozzák, tele van tiszta porral, mintha cementgyár mellett laknának.
Ezt le is írta, nem egyszer, nem kétszer. Ha jól tudja, most június 15-ig volt határidő, hogy a
MOL megcsinálja az utat. Semmi nem történt, egy kis úthenger végigszaladt az úton és ennyi.
Havi szinten több tízezer forintot elköltenek arra, hogy a kocsival tudjanak járni, ez egy
dolog. A portól berakodik mindenük, ez nonszensz. Nemcsak az ő nevében, hanem írtak már
levelet, többen laknak arra. Ha nem segítenek, akkor fordulnak máshová. Ez most már így
nem maradhat. Mindenki a családját félti. Szerinte egy ember életében a legfontosabb az
egészség. Tarthatatlan, ami ott van.
Ezt szerette volna csak. Minél hamarabb valami intézkedést, mert most már nem rettennek el
semmitől, mennek, ameddig kell. Nem mondhatják, hogy türelmetlenek, négy éve várnak,
nyelik a port.
Fülöp Róbert polgármester:
Köszöni a véleményét. Foglalkoznak egyébként ezzel az üggyel, nem véletlen volt ott ez a
forgalomszámlálás sem, amit említett is. Nem arról van szó, hogy a fiókban pihen ez a
történet és ne foglalkoznának vele. Természetesen neki is fog választ adni és remélhetőleg
megoldást is.
Horváth Gabriella Gózon u. 44.:
Nem látnak ebből semmit. Naponta nem egyszer mennek végig, hanem sokszor. Dolgoznak,
haza kell menni, egyéb. Most már tényleg sok.
Szalai Sándorné Széksós u. 6.:
A problémája is tipikus Széksós utcai, alsóvárosi probléma. Az utcán, ha járt már valaki arra,
akkor tapasztalhatta, hogy nagyon szerencsétlen megoldással kapott kövezetet. Ráadásul
megemelték az úttestet és onnan lefut a víz a házak elé. Nem úgy, mint más utcákban, ahol a
házakból, ahol kifut a víz a kövesút szélére. Az is egy probléma, hogy az út a baloldalra lejt,
ahol ő is lakik és odavezeti a vizet. Nem elég nekik, hogy az a víz odajön, hanem a József
Attila utcán –az egy széles utca, szépen lent van a föld- a járdáról és az út két oldalán lévő
zöld területről is odajön a víz, középre tehát. Ez mind hömpölyögve jön be hozzájuk, amikor
felhőszakadások vannak. Úgy tűnik, hogy nem közügy, nem azzal áll ide. A házából nem lehet
kijönni az utcára, amikor felhőszakadás van, mert a fal tövében minimum tíz centis víz áll.
Szép lassan elmegy a víz, hámlik a vakolat. Javítgatja rendszeresen. Gondolhatják, hogy
napja lemenőben mit akar ez az emberke itt, de utána is újak jönnek. Aki utána oda fog
költözni, ne azzal szembesüljön.
Nagyon könnyen meg lehetne oldani nála, hogy ne ömöljön be a víz, de nem akarja untatni
őket, mert ehhez abszolút nincs közük. Toleranciát kér attól, aki esetleg illetékes ebben. Ha
már akkor nem néztek oda, amikor ezt az utat építették, hogy tökéletes legyen, ha már fizetnek
érte, akkor is, ha nem fizetnek természetesen. Toleranciát kér és segítő szándékot, hogy ne
süllyedjen el a vályogháza a szélén.
Köszöni, hogy meghallgatták.
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Fülöp Róbert polgármester:
Mindenképpen fog írásban válaszolni a problémájára. Ezzel a közmeghallgatás végére értek,
s folytatják a testületi ülés mai munkáját.

K.m.f.

(: Fülöp Róbert :)
polgármester
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