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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. Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

4. Juhász György 1  FIDESZ-KDNP 

5. Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

6. Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

7.  

8.Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

10.  

11.  

12. Tapodi Attila 1  SHT 

13.  

14. Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15.  

 

(11 fő 73,33 %) 

 

Távolmaradását bejelentette:  

 

 

1. Patocskai Tamás 1  JOBBIK 

2. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

3. Váradi Krisztián 1  SHT 

4. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

 (4 fő 26,33 %) 

 

Szűcs Csaba        alpolgármester  

Dr. Rékasi Cecília       aljegyző 



2 
 

Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és 

főépítészi osztályvezető 

Törőcsik Dávid Önkormányzati Rendészet 

vezetője 

Simon István  szociálpolitikai csoportvezető 

Juhász Gábor közművelődési referens 

Baics Tamás  környezetvédelmi referens 

Ván László Református Egyházközség 

képviseletében 

Erhardt Györgyi  pályázó 

Szakál Aurél pályázató 

 

-----Közmeghallgatás----- 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Sok szeretettel üdvözli 2018.június 28-i ülésén a képviselőket és vendégeiket. Megállapítja, 

hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 11 fő, az ülés határozatképes, így megnyitja 

azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Gyöngyi László és Vincze Attila képviselőket. 

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. 

 

A mai alkalom az, amikor közmeghallgatást tart a képviselő-testület. A mai közmeghallgatásra 

három jelentkezőjük van. Azt gondolja, hogy a többségük rutinos, de el kell mondania, hogy 

fent az óra fogja mutatni a rendelkezésre álló időt, ami öt perc. Azt kéri mindegyikőjüktől, hogy 

igyekezzenek ezen keretek között betartani és elmondani azt, amit szeretnének közölni a 

képviselő-testület felé.  

 

Nagy István Kisfaludy u. 2. 

 

Rövid lesz, mert elég sok témája lenne, de sajnos nem fog beleférni minden.  

2015-ben kapott egy válaszlevelet, az akkor felvetett problémára. Eléggé elhúzódott 2015-től 

idáig, a mai napig nincs megoldva. Azt hiszi, hogy Polgármester úr is tudja, hogy miről beszél 

körülbelül. Az Esze Tamás lakótelepen a buszmegálló. Áldatlan állapot az, hogy a 

babakocsisokat úgy kell lebuktatni szabályosan a buszról, sárba-vízbe, egyéb helyre. Ez az 

egyik buszmegálló költsége: 300 deszka és egy köbméter beton. Nem igaz, hogy 2015-től idáig. 

Válaszolt Polgármester úr, hogy a Városgazda Zrt.-nek továbbította a kérést. Úgy néz ki, hogy 

nem elég a továbbítás, ezt lehet, hogy valakikkel ellenőriztetni is kell, hogy valóban történik-e 

valami, vagy nem. Van még két buszmegálló, de azt nem is hozza fel. Megjegyzi, hátha arra más 

módon sikerül megoldást találni. A Járószék utcában, a Míg Károly utca és a Járószék utca 

sarkán. A Míg Károly utca veszélyes, ott elesett már utasuk. Az volt a szerencse, hogy nem a 

busz alá csúszott, hanem előre felé bukott. Nagyon srégen, csúnyán, ha a fű vizes, rettentő 

csúszik. Ezt rendszeresen vágni kellene, ha már legalább füves. Legalább levágni, mert van, 

amikor térdig ér a fű. Az a válasz, ha a Városgazda Zrt.-nek szólnak, hogy ütemezve van a 

fűnyírás. Akkor ütemezni kellene kéthetente esős időben, azt, hogy ott le legyen vágva. Ez egy 

régi-régi probléma.  

 

Ugyancsak régi probléma –egy mondatban- a Kisfaludy utca lakó-pihenő övezet. Tudják a 
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képviselő urak, hölgyek, hogy miről beszél. Változatlanul semmi nem történik.  

Polgármester úr válaszában a rendőrségnek jelezte ezt a bajt. Semmi, sőt lehet, hogy még 

gyorsabban is mennek bosszúságból. Egyszerűen félő a saját lakásába, kapubejárójába félő 

bekanyarodni. Kint van az irányjelzője, ahogy befordul rögtön az utcába, s van úgy, hogy két 

kocsi ráelőz. Egérútnak használják, amikor piros a lámpa. Bevágódik, végigszáguld rajta, a 

másik felén kimegy és megy tovább.  

 

Újabb keletű dolog van sajnos, amiben levelet írtak Polgármester úréknak, a cirkusz. Arra 

kérné a testületet, hogy ezt vizsgálják kicsit jobban felül. Nem igaz, hogy Kiskunhalason ez az 

egyetlen olyan hely van. Nem a cirkusz ellen van, a saját unokáit is elviszi a cirkuszba. 

Tudomásul kellene venni, hogy ez a hely egy ekkora cirkusznak, mint az Eötvös Cirkusz, nem 

alkalmas. Hogy miért nem alkalmas? Fényképeket fog itt hagyni, amit nézzenek meg. A 

lakókocsikból a szennyvizet maguk alá engedik. Nem maguk alá, annyi eszük van, hogy 

megtoldják egy ötméteres csővel, s úgy engedi el a szennyvizet a lakókocsi alól.  

A legutóbbi cirkusznál az elefántot odatették a lakótelep sarkára, hetekig elefántvizeletet és 

ürüléket szagoltak. Nem idevaló, tessék ezt már tudomásul venni. Ott a vásártér, elfér. 

Valamikor a Aeros Cirkusz is elfért a vásártéren, pedig az jóval nagyobb volt. Ott van a Sóstói 

nagy terület, elfér. Kéri őket. Ezen azért gyerekek játszanak. Bezsúfolnak 15-20 kamiont. Ha 

valamelyik meggyullad, akkor az ő házából még hamu sem marad, ha felrobban ott valami. 

Nem lehet ilyen helyre bezsúfolni. Hiába mondja neki a közterület-felügyelet, hogy köteles 

tűrni. Nem biztos, hogy kötelesek tűrni. Valameddig. Miért ment oda, miért lakik ott, menjen 

máshova, ha nem tetszik?! Végérvényesen nem biztos, hogy ezt végig kötelesek tűrni.  

 

Egy rövid témára talán még van idő. A legutóbbi Halas TV-ben látta, hogy a 

közterület-felügyelet vezetője milyen szépen, határozottan elmondta, hogy a háztulajdonosnak 

milyen kötelezettsége van a ház előtt, meddig, hova, hogy kell neki füvet vágni.  

72 éves, ő még rendben tudja tartani. Most nem tudja már rendben tartani, ugyanis az ő háza 

sarkánál zúdul bele az összes esővíz. Olyan erővel jön, hogy kimosta a kétoldalt lévő 

betonkockákat. Úgy beszűkült az alja, hogy most már csak gyereklapáttal lehet kiszedni a 

szemetet. A Városgazda Zrt.-nél jelezte többször. Ha kitakarítja, akkor legalább annyit elért, 

hogy odajönnek és elviszik a szemetet onnan. Most már nem tudja kitakarítani sem. Meg kellene 

csinálni azt a részt. Nagyon nagy mennyiségű csapadékvíz onnan érkezik a Kárpát utcáról és 

olyan erővel zúdul, hogy kimosta alóla a földet és bebuktak ezek a betonelemek.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Minden felvetésre fognak írásban reagálni. Azt gondolja, hogy a buszos témában az Esze 

Tamás lakótelepet már rengetegszer beszélték. Úgy tudja, hogy a költségvetésben is biztos 

tettek már rá forrást. Hogy miért nincs kész, ez számára is érdekes és rejtélyes ügy, de 

utánanéznek. A Kisfaludy utca indokolatlan forgalma, mert lakó-pihenő övezetbe be sem 

lehetetne hajtani, csak annak, akinek ott célja van. Az a baj, hogy nincs olyan fegyver a 

kezükben a rendőrségen túl, ami komolyabb megoldást hozhat. Továbbra is azt tudja mondani, 

hogy jelzik, megvizsgálják. Pont egy hónappal ezelőtt volt itt Rendőrkapitány úr. Ő azt mondta, 

ha mondanak nekik újabb helyszíneket, ahol sebességet mérjenek, akkor megfontolják. Nem ők 

fogják helyben eldönteni, hanem a megye dönti el, hogy hol vannak ezek a pontok, ahol 

sebességet mérnek. Ő ezt tudják szorgalmazni, hogy ott is megtörténjen.  

A cirkuszról azt tudja mondani, hogy annak jelentős része magántelek. Engedélyt nem tudja, 

hogy tőlük kérnek-e, de a közterület-felügyelőkkel kell majd levívni a meccset. Mindenesetre 

minden kérdéskört meg fognak vizsgálni és fognak rá választ adni írásban.  
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Balázs Jánosné Bajza u. 58. 

 

Két kérdésben szeretné a képviselő-testület segítségét kérni. Egyik sem új téma. 1975.óta lakik a 

Bajza u. 58. Alatt, azóta gond a rájuk zúduló csapadékvíz, mikor felhőszakadás van, nem 

normál eső, vagy hirtelen hóolvadás. Tettek már, de még mindig. Két hete újból zúdult rájuk a 

csapadékvíz. Ez azért van, mert zárt csapadékvíz elvezető csatorna van előttük és fent a 

városban, a dombon megtelik a csatorna, s ott ömlik ki belőle náluk. Nemcsak a saját vizükben 

úsznak ilyenkor, hanem a föntiből. Ezen lehetne műszaki megoldásként is segíteni, ahogyan ők 

is tettek néhányan, hogy a beton és a zöld terület, tehát a közterületen a zöldterület legyen 

alacsonyabban, a fű, a fa és a virág. Ráfolyik a víz, s az nem megy be a csatornába. Lásd a 

Semmelweis teret, legalább 5-10 centiméterrel magasabb a fű, mikor megnézte, vagy az 

1.számú bolt előtt, ott egy játszótér, legalább 30 centiméterrel magasabban van. Az mind 

lefolyik, holott a fűnek kellene ez a víz és a fának. Azonkívül, hogy nem telne meg olyan gyorsan 

a csapadékcsatorna, ami náluk folyik ki. Ez tovább nem tud szétfolyni, mert ott a vasút. Ez az 

utolsó szakasza az utcának a vasúti átjáró előtt. Voltak már, csak akkor a Nagy Péter csinálta, 

hogy legyalulják a fölső füves réteget, s ott gyűlik össze a víz, s nem a járdán tocsognak a nagy 

esőben, hanem oda folyik le. Ez lenne a kérdése.  

 

A másik pedig a cigaretta csikkek. A felső sorompónál, ha sorompó van, rágyújtanak. Egyetlen 

dohányost nem látott még, hogy utána a csikket elteszi. Eldobja. Rendszerint előttük, de szerinte 

a városban sok helyen. Tegyenek ki olyan szemeteseket, amelyek tűzbiztosak. Tegyenek bele egy 

tűzbetétet. Ő például egy kutyaeledeles dobozt tenne bele, amit hetente kiürít, kicseréli, amikor 

a kukát cseréli. Annyira undorító, amikor viszi ki a kukát és szedi össze a csikket a ház elöl és az 

útról. Megint viszi el a csapadékvíz, eltömít, mert nagyon sok van.  

Ennyi lett volna, amit szeretne kérni.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

A csapadékkal ők is foglalkoznak rendszerszinten és próbálnak rá megoldást találni. Erről 

tárgyalt a legutóbb is a képviselő-testület. A mai alkalommal is téma lesz a csapadékvíz. Nem 

tudja azt ígérni neki, hogy egy-két hét alatt megoldásra lel, de van egy pályázatuk is, amelynek 

a keretében a felsővárosi csapadékvizet megpróbálják a Sóstóhoz elvezetni, mert ott pedig 

nagyon szükséges lenne ezeknek a vizeknek a megléte. Mindenképpen válaszol írásban is ezekre 

a felvetésekre is.  

A szemeteléssel és a szemétgyűjtőkkel kapcsolatban elmondja, igyekeznek mindenhova 

megfelelő mennyiségben kihelyezni szemétgyűjtőket. Nem biztos, hogy minden utcába tudnak. 

Egy kicsit oda is kellene figyelni egymásra, meg hogy egymás környezetét ne tegyék tönkre 

ezzel.  

Köszöni az észrevételeit.  

 

Tassonyi Tamás Bem u. 3. 1/3. 

 

A tavalyi évben közmeghallgatáson felvetette témaként a járdák akadálymentesítését. Nem 

kapott még választ sem. Érti ez alatt a Bocskai utca-Kossuth utca sarkán a szökőkútnál lévő 

járdaszakaszt. Lépcsők vannak. Ott egy akadálymentesítés semmiből sem tartana. Vagy a 

Bercsényi utca-Kossuth utca sarkánál a Kossuth utcai részt szintén akadálymentesíteni kellene.  

 

Másik téma. Ez a szemétügy, nagyon szemét ügy. A Bem u. 1-3.-nak van egyetlen konténerje, 

megvették saját pénzen. Ennek a konténernek a használatát szerinte a fél város végzi, mert a 

környező üzletekből mindenki odahordja a szemetet. Elviszik hétfőn a szemetet reggel fél 
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nyolckor, délután egy órakor az ott lakók már nem tudnak szemetet betenni a konténerbe, mert 

tele van hulladékos zsákokkal, amit a környező üzletekből hordanak oda.  

Sürgősen kéri a lakók nevében, nemcsak a maga nevében, hogy ott valami megoldást találjanak 

zárt rendszerre.  

A másik ezeknek a konténereknek a tisztítása. A lakosság nem tud hogy, mint megoldani. 

Próbálták felvenni a kapcsolatot a szolgáltatóval. Kifizetik, csak takarítsák ki ők. Fülük botját 

nem mozdítják ebben a témában. 

 

A harmadik ügy a csapadékvíz elvezetés, ami nagyon jó téma volt 1,5-2 héttel ezelőtt az 

interneten, az adóztatás esik, fizet, ha nem esik, fizet címmel. Nagyobb problémának tartja, 

hogy a városban a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetőknél a csatornaszemek tisztítását. 

Gyakorlatilag majdnem mindegyik csapadékvíz elvezető csatornaszem teli van homokkal, 

földdel. Azt a lakosság nem tudja megoldani. Van olyan csapadékvíz elvezető a Kárpát 

utcában, amiből a nyárfa már kinőtt, mert a mag elvetődött, s szépen kinő. A Rakodó utcán az 

összes csapadékvíz elvezető el van dugulva. Esik 20 perces eső, nem kell nagy eső, nem kell 

felhőszakadás. Ott már a gyalogos az elkészült járdán nem tud elmenni, mert úszik. Ezekre 

kérne szépen megoldást. 

 

Még egy javaslata van, illetve kérése. Megoldható-e az, hogy a Bem utca, Bercsényi utca, 

Kossuth utca által határolt zárt területen létesül a mellé egy olyan, viszonylag sima terület, 

ahol a kisgyerekek tudnának labdázni. Az ott egy viszonylag védett, zárt terület, forgalom által 

védett, mert az oda beparkoló autók viszonylag nem csinálnak akkora forgalmat. Akár egy kis 

focipálya. Csak el kellene gyalulni azt a dombot, ami ott van, s újrafüvesíteni.  

Köszöni, hogy meghallgatták.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni szépen az észrevételeit. Azt gondolja, hogy elég sok téma volt érintve. Nem érkezett a 

legutóbbi alkalommal írásbeli válasz a felvetéseire? Adott egy témára. Érti. Ennek utánanéznek 

és reméli, hogy mostani alkalommal megszületik a normális válasz és meg is fogják tudni 

oldani, nemcsak a válasz fog érkezni.  

Köszöni szépen mindannyiuknak, hogy eljöttek hozzájuk a mai alkalommal és elmondták, ami 

problémát észlelnek a városban.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)   PH.  (: Komlósné dr. Fekete Anikó :) 

   polgármester       jegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 (:Gyöngyi László :)     (:Vincze Attila :) 


