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Fülöp Róbert polgármester: 

 

Nagyon hosszú idő után tudnak újra találkozni ebben a körben, de nagyon nagy öröm számukra, 

hogy ismét visszatérhetnek a normális kerékvágáshoz és az életüket úgy szervezhetik, ahogy ezt 

megszokhatták. Véleménye szerint októberben volt utoljára találkozás. Ez már nagyon régen 

volt, ki is estek egy kicsit a rutinból, de reméli, hogy gyorsan felveszik a ritmust és vissza tudnak 

térni a normál menetrendhez, s az érdemi munkájukhoz.  

 

A megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 13 fő, az ülés határozatképes, így megnyitja azt. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Stírné Prikidánovics Tímea és Harkai Péter képviselőket.  

 

Ismerteti a zárt ülésen hozott döntéseket. 

 

A mai képviselő-testületi ülésük közmeghallgatással kezdődik, így most áttérne erre a 

szakaszra.  

A közmeghallgatásra nála öt fő jelentkező van. Arra kéri őket, mögötte elvileg szokott látszódni 

az idő, amennyi rendelkezésre áll, igyekezzenek betartani és a kereten belül maradni. Illetve azt 

tudja elmondani, hogy minden egyes felvetésre és javaslatra írásban is fognak válaszolni. 

Amire tud, arra megpróbál most helyben is, de mindenképpen lesz írásos válasz is.  

 

Iványi András Práger Á. u. 3.: 

 

Az elmúlt időszakban a polgárőrség szúrópróbaszerűen ellenőrizte a közlekedés, valamint 

egyéb szabályok betartását. Rengeteg olyan szabálytalanságot találtak, ami nem helyénvaló. 

Nem kritikát szán a közbiztonsággal foglalkozó személyek számára ebből, csak néhány olyan 

pontot szeretne említeni, amelyek történnek. Beszéljenek talán először a közbiztonságról. 

Ismételten előfordul az, hogy a hajléktalannak nevezett személyek helyet foglalnak a piac 

környékén, ott végzik különböző kisebb-nagyobb dolgaikat, figyelmeztetéskor dünnyögnek, 

problémáznak, nehezen tudják kezelni. Több esetben jelezték, hogy a Kossuth utcai árkádok 

alatt élő személyek, hogy az árkádokat kisebb dolgok elvégzésére használják. Amikor 

figyelmeztetik őket, akkor nem tetszik nekik.  

 

A következő dolog a kutyasétáltatás. A minap a városháza előtt látott egy nagy dobermannt 

sétáltatni. Végigsétált az egész úton és kis-, nagydolgát elvégezte.  

 

 

A következő a szemétkérdés. A kis Bosnyákon lévő konténer a piac felügyelete alá tartozik. 

Minden héten megtelik a piac környéke szeméttel. Körbejárta a kérdést, a piacosok zárt 

konténert tartanak. Csak a lakosság hordja oda a szemetét.  

 

Ugyanitt a kis Bosnyák környékén és a környező játszótereken, az emeletes házak alatt felnőtt 

személyek ülnek a hintában. A felnőtt személyeket figyelmeztetve ez nem tetszik nekik és 

megjegyzéseket tesznek a lakókra.  

 

Rodeókérdés: A kertvárosi úton a körforgalomnál minden péntek, szombat, vasárnap rodeózás 

történik olyan hangerővel, amit szinte nem lehet elviselni. Az ott lakók kérése az, hogy ebben 

valamit intézkedjenek. Kimennek, megnézik, de nincs hatása rá, olyan szempontból, hogy 
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elküldik. 

 

Szemétkérdés: A Mica Szőnyegház előtt kint vannak a kukák, amelyek a lakók és az ott lévő 

vállalkozók kukái. Nem tudja, hogy miért ne lehetne azt az udvarba elhelyezni. Jön a bűz, jön a 

szenny és a többi. Nem beszélve a parkolókról, akik ott parkolnak, ott szemetelnek.  

 

A másik olyan szemetes hely a kis Bosnyák téren szintén a lezárt rész mellett, ami le van zárva 

a nemzeti közművek részéről, állandóan szemetes. Amikor szólnak a közmunkásoknak, azt 

mondják, hogy nem az ő területük. 

 

A következő kérdés, amit szeretne feltenni, amikor elmondja a problémát: A kórháznál való 

közlekedés. A mai nap, hétfői nap, keddi nap, két órahosszát tartózkodtak a kórház bejáratát 

megelőző helyeken. Jól láthatóan három tábla is jelzi, hogy behajtani tilos, csak autóbuszoknak. 

Semmi szándékuk nincs az autósoknak, hogy ezt észrevegyék. Nyíltan behajtanak és még nekik 

áll feljebb. Javaslatot tenne egy olyan dologra, mivel az egyik vidéki úr azt mondta, azért nem 

tudott másfelé menni, mert erre van a kórház, s nem tudja, hogyan lehet odamenni. 

Elmagyarázta neki, hogy bemegy a piacnál és utána tud már menni. Javasolna táblarengeteg 

mellé, esetleg egy nyíllal jelzett táblát, hogy a kórház felé. Akik nem jártak egy éve 

Kiskunhalason, azok nem tudják.  

 

A következő az egyesület pénzügyi problémája. Jelentette a felsőbb szerveknek, hogy az 

egyesület felszámolni készül magát. Tulajdonképpen harminc éve működnek, tizennégyezer órát 

teljesítenek, jelen vannak a városukban mindenütt. Ellehetetlenültek. Tavaly már jelezte ezt a 

problémát. Azt kérdezte az országos vezetés, hogy na és az önkormányzat?! Erre ő nem tudja 

választ, majd most megy az önkormányzathoz és fog erre választ kapni, reméli. Nagyon szomorú 

lenne egy harmincéves egyesületet felszámolni azért, mert működésképtelen. Ebben kéri a 

segítségüket és köszöni szépen.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Alapvetően arra a kérdésre válaszolni, hogy a kórházhoz való közlekedés biztos, hogy nem egy 

egyszerű ügy. Ez a mostani buszállomás építéses belvároskavarodás nagyon reméli, hogy 

szeptemberre meg tud oldódni. Addig is ezt a táblát meg fogják nézni, hogy tudnak-e olyat, ami 

egy az egyben oda tudná vezetni a kórházhoz az autósokat. Ez nem haszontalan gondolat és 

ötlet.  

Az egyesület anyagi gondjainak feloldására az önkormányzat sincs a csúcsok csúcsán. A 

helyzetük nem a legacélosabb. Voltak sokkal erősebb helyzetben korábban. Akkor tudtak is 

támogatást adni az egyesület számára. Azt mondja, hogy ez egy külön beszélgetést megér, hogy 

milyen módon, milyen lehetőségeket látnak, amivel tudnak támogatást nyújtani az egyesületnek. 

Nyilván senkinek nem lehet az célja, hogy egy ilyen aktív és nagymúltú egyesület megszűnjön a 

városukban. Nem lehet ez itt, ennél az asztalnál cél. Köszöni a részvételt és a véleményt.  

 

 

Sebők Miklós Tuba u. 2.: 

 

Az észrevételeit, problémáit felsorolná. A végén, a válasz, amit fog kapni, szeretné, ha korrekt 

válasz lenne, nem elutasító válasz. 

A Csipkeház környezetére szeretne…Világhírű, nemcsak Magyarország, nemcsak Kiskunhalas 

dicsősége, büszkesége. Nagyon elhanyagolt állapotban van a parkolója, a kerítése, lerohadnak 

a lécek róla. Az udvarrész takarítása, gyönyörű sétánynak mondott nem sétány. Masszírozó, 
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vékonytalpú cipővel lehet pénzt kérni érte, hogy oda-vissza elbír-e gyalogolni. Megmasszírozza 

a talpát. Gyönyörű sétánynak volt egyszer mondva, amikor drónnal készült felvétel. Hát nem 

igaz. Szeretné, ha ezt is figyelemmel kísérné ezt is Polgármester úr, s tenne érte, hogy szebb 

legyen.  

 

Gyönyörű önkormányzati ház, Profi volt, most festékbolt mellett. Akik laktak, nagyon 

tönkretették az önkormányzati házat. Nagyon reméli, hogy a turizmust is figyelembe kell venni, 

a világhírű Csipkeházat is. A látvány nem gyönyörű. Nem tudja, hogy mi az elképzelése a hivatal 

vezetőjének arra, hogy azt felújítani és olyan ember kezébe adni, aki majd felügyelni fogja, 

rendben fogja tartani és nem kell levágni a villanydrótot és az egyéb fizetnivalókat. Ugye? 

 

Az 53-as főút és a Vasút utca kereszteződése. Tűrhetetlen állapot, annyit tudott ő maga elérni, 

amit jegyzőkönyveztetett, hogy még gyalogosan is siralmas átkelni rajta a festékboltba. Ha nem 

nézi a lábát, akkor fel fog bukni. Le lett marva, de ez nem megoldás. Nagyon sürgősen szeretné 

ezt kérni a Polgármester úrtól, hogy ez a kereszteződés, egy 50-60 méter, pontosan nem mérte 

le, mert szakaszosan készülnek az utak Kiskunhalas belvárosában az 53-as főúton. Ezt miért 

hagyják mindig ki? Ez egy tűzoltómunka volt, azt mondták, mikor lemaradt. Valamit tegyenek. 

 

Az 53-as főút és a Vasút utca útjáról beszél. Személygépkocsi és nagymotoros rodeópálya a 

Vasút utca is, mert elkerülik a Kossuth utcai lámparendszert. Mindegy, hogy délről, vagy 

északról jön a motor, vagy a kocsi. Tudják, hogy ezek a kocsik, motorok másodpercenként őrült 

gyorsan, nem megy ötven métert, már biztosan 80-100 km/h-val megy az autó. Nemcsak egy 

fámalézert kellene figyelembe venniük a járművezetőknek, ami ki van helyezve a temetőnél, 

hanem van a rendőrségnek tudomása szerint mozgó fámalézere. Gépkocsival állóhelyzetben is 

tud a fámalézer. Nem kell bejelenteni, hogy mikor, hol fognak mérni. Nagyon szigorúan büntetni 

a gyorshajtókat, a rodeózókat, s a jogosítványt olyan esetben el kell venni, amikor jelentős 

túllépést tesznek. Szíveskedjen Polgármester úr ezt az illetékes felé tolmácsolni.  

 

Miért nem lehet Halas város olyan rendezett és tiszta, mint a környező városaik. Aki nem hiszi 

el, menjen el Kecelre, Kiskunmajsára, Kiskunfélegyházára, Kalocsára, Bajára. Járt mindegyik 

helyen, rendezett, tiszta. Koszfészekben úszik a városuk sajnos. Ezt hozzá kell tennie, hogy 

koszfészekben úszik a városuk. Legyen szíves tenni erről is.  

Azért kell szankcionálni, van közterület-felügyelő, bírságolják meg. Nem kell elnézni, 

figyelmeztetni valakit, ha szemetel, s olyan dolgokat csinál.  

 

Polgármester úr választás előtti programjában benne szerepelt az 53-as elkerülő útja. Sajnos 

ez már nem mostani polgármesteri probléma, hanem korábbi. Nem tudja, mire kell várni, 

Tompa még nagyközség volt, amikor az elkerülőút megépült, lehet, hogy 35-40 éve. Akkor még 

nagyközség, most már város. Kiskunhalas siralmas. Számolta félórát, 50-60 kamion ment, 

mindkét irányt számolta. Körülbelül 24 órára vetítve, lehet 500-600-800-1000 kamion. 80-90 

%-ban szerb kamionok. Hol van a rengeteg pénz, amit beszednek? Nem a polgármesteri hivatal 

természetesen, az útdíjat. Valamit szíveskedjen, az elkerülő út is minél hamarabb készüljön el. 

 

Ünnepnap, szombat, vasárnap miért működik a fűnyírás? Lehet hat órakor, vagy ötkor 

nekiállnak füvet nyírni. Lehet, hogy pihenne az ember egy kicsit, főleg a fűvágási időszakban, 

amikor később bír az ember elaludni, mert akkora hőség van. Ez tűrhetetlen állapot. 

Vonatkozzon mindenkire ez a dolog, ha valaki megszegi a szabályt, akkor igenis keményen 

szankcionáljanak.  

 

Miért nem került a Sáfrik szélmalom motollájára festék? Valószínűleg a többszörös pályázati 
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pénz elfogyott. Többszörösen lett pályázva. Fel lett szerelve úgy, festetlenül. Szíveskedjen erre 

is odafigyelni. Köszöni szépen, s ahogy közölte eleibe, szíveskedjen elfogadó választ, amit el 

tud fogadni, nem kikerülő választ adni az elmondottakra.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Igyekszik arra válaszolni, amire csak tud. Elég sok volt, vagy elég nagy volt ez a felsorolás. A 

Csipkeházat önálló közalapítvány üzemelteti, át van adva nekik nemcsak az épület, hanem a 

hozzá tartozó telekkel együtt. Ők gondoskodnak arról, hogy a megfelelő állapotban legyen. A 

holnapi nappal egyébként is kiállítás nyílik végre újra a Csipkeházban. Ez tavaly nem tudott 

megtörténni. Immáron már huszadik alkalommal lesz csipkekiállítás itt Kiskunhalason. Meg 

lenne lepve, ha holnap ott a vendégeket fogadnák és nem megfelelő körülmények lennének. Nem 

a kerítés állapotáról beszél. Az, hogy a zöldterület rendben van tartva, azt gondolja, ezzel nem 

szabad, hogy baj legyen. Ő így gondolja. Az persze benne van, hogy az idei évben, ahogy 

említette a legutóbb is az egyesületi kérdésre az anyagi kérdéseket, a Csipkeháznak sem tudtak 

akkora támogatást adni, mint amelyet a korábbi időszakban megszokhattak. Egy sokkal 

visszafogottabb támogatás jutott. Ez most a pandémiás és visszafogott gazdasági szituációkból 

adódóan a városnak sincs arra lehetősége, hogy ugyanazokat a dolgokat megengedhesse 

magának, mint amelyeket korábban. Igenis vettek vissza a forrásokból. Ez elképzelhető, hogy 

látható is a Csipkeház küllemén is. Nem tud másra gondolni, mint erre alapvetően, ebben az 

esetben.  

 

Az 53-as út és a Vasút utca kereszteződése: Az 53-as út nem az önkormányzat kezelésében lévő 

út, hanem ezt a Magyar Közút Zrt. tartja fenn. Így ők is azt teszik, hogy amennyiben jelzés 

érkezik, s látnak, észlelnek problémát, azt a Magyar Közút Zrt.-től kérik, hogy a problémát 

igyekezzenek megoldani. Ezeknek köszönhetőek ezek a foltos javítások is, mert amikor egy-egy 

kereszteződés, akár a Park Áruháznál lévő kereszteződés, amikor az volt már nagyon rossz 

állapotú, akkor megfogták és azt a nagyon rövid szakaszt javították csak ki. Sajnos nem tartanak 

még ott, hogy a teljes út. Azt gondolja, hogy akkor lenne ez rendben hosszú távon, hogy a 

Sóstóig érő teljes útpályás felújítás tovább tudna jönni és a körforgalomig meg tudna valósulni, 

az 55-ös út körforgalmáig. Addig ez a foltozós megoldás tulajdonképpen nem tud végleges és 

hosszútávú problémamegszüntetést okozni. Látható, hogy a Sóstó utáni részeken is volt már 

olyan javítás, ami szerinte már megint olyan állapotban van, hogy használhatatlan. Vélhetően 

nem a burkolat felső részével, hanem alul vannak a problémák. Maga az alapja az útnak, ami  

szét van esve. Egy-egy ilyen felületi javítással gyakorlatilag csak tüneti kezeléseket lehet elérni. 

Hogy az 53-as út mikor lesz felújítva a Sóstótól délre végig, azt tudja mondani, hogy az 53-as 

főút felújítása folyamatosan zajlik, most a kiskőrösi szakasz volt, ami aktuálisan érintett volt. 

Ennek is örül, mert ezeket az utakat használják ők is. Nagyon reméli, ha ez befejeződik, akkor 

a következő időszakokban, a következő egy-két évben ez a déli szakasz is meg tud újulni, meg 

tud szépülni. 

 

A sebességre, s arra, hogyan közlekednek. Azt gondolja, hogy ők közlekednek így, a városi 

közösség az, s tudja, hogy nevelni kellene saját magukat arra, hogyha a másik utcába hajt, s a 

sajátjában nem, s a sajátjában visszafogott, mindig úgy kellene közlekedniük, mintha a saját 

utcájukban mennének. Ez valahogy nem megy át az embereknél.  

 

Ugyanez a helyzet a fűnyírással is. Az, ami zavarja az embert, akkor ő se csinálja azt, ami a 

másikat zavarná. Ennyire egyszerű lenne talán ez is. Jogszabályokat alkothatnak.  

 

A szemetelés ugyanez a kérdéskör szerinte. Ha otthon nem dobjuk el a szemetet a saját 
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lakásukban, akkor a saját városukban sem dobálják szét. Egyébként hihetetlen mennyiségben 

szednek össze szemetet. Rendkívül sokat dolgoznak ezen a Városgazda Zrt. munkatársai, hogy 

a város ilyen állapotba kerüljön, amilyenben van. Lehet, hogy azt gondolja erről, hogy ez egy 

koszfészek. Szerinte itt rendezett viszonyok vannak. Persze hétvégén nincs szemétszedés. 

Valószínűleg a hétvégi időszakokban összegyűlő szemét az, ami átütheti az ingerküszöböt. 

Egyszerűen a hétvégi időszakok munkavégzései is nagyon nehezen megoldhatóak. Munkaerőt 

találni sem egyszerű ezekre az időszakokra, nem beszélve arról, hogy itt többszörös díjat kellene 

kifizetni. Sokkal jobban meg kellene becsülni a városukat és nem eldobálni a szemetüket. Meg 

lehetne ezt úgy oldani, hogy rendben legyenek. Nem hisz abban, hogy a végtelenségig 

szaladjanak mindenki után, aki eldobálgatja a szemetét. Sokkal inkább abban hisz, hogy 

büntessék és kapják el azokat, aki illegálisan szemetelnek. Ezt egyébként kérik is a közterület-

felügyelettől. Rendkívül sok illegális hulladéklerakót számoltak fel az utóbbi időszakban. Azt 

gondolja, hogy még rengeteg feladat van e tekintetben. Sajnos, bármennyire is azt gondolja, 

hogy nagyon jó szolgáltatás van a városban és a térségükben hulladéktekintetben. Egyszerűen 

még mindig vannak olyanok, akik ezt nem értik, vagy nem akarják érteni. Ahelyett, hogy a 

hulladékudvart használnák, vagy a lerakót, ehelyett olyan távolságokra és olyan helyekre viszik 

el a hulladékukat, hogy elképesztő. Szerinte sokkal többe kerül így elhelyezni a hulladékot, 

mintha normálisan tennék. Ez is egy olyan ügy, ami ha fejben helyére lenne rakva, akkor 

szerinte sokkal nyugodtabb és rendezettebb körülmények között tudnának élni. 

 

Az elkerülő út tekintetében nem emlékszik rá, hogy lett volna programpont, hogy elkerülő utat 

biztosan meg fognak építeni, lévén, hogy nem az ő feladatuk. Nem nagyon szokott olyat ígérni, 

ami nem az ő dolguk. Nem fog olyat sem mondani, hogy a holdra lőnek rakétát. Nem ők fogják 

megcsinálni. Lehet, hogy van itt ebben egy kis félreértés. Sokszor beszélgettek elkerülőútként 

arról az útról, ami a Dong-ér völgyi út. Nem arra gondolt. A Dong-ér völgyi útra gondoltak ők 

sokszor, akkor amikor a kampányról beszélgettek, mikor beszélnek nagy tehermentesítő útként. 

Azt gondolja, hogy ez az ő komoly, nagy feladatuk egyébként, hogy ezt megcsinálják. A 

városban lévő közlekedés jelentős részben azért ennyire rossz most is, mert rendkívül sok az 

autó és a város utcái pedig szűkek és nem nagyon van olyan tehermentesítő út ma. Nemcsak a 

kamionok nagy számban történő megjelenésére gondol a városban, hanem egyébként is a 

normál közlekedésre, amelyet úgy lehet véleménye szerint megoldani, ha tehermentesítő utakat 

építenek. Ennek a felső szakasza engedélyezett tervvel rendelkezik, viszont nagyon „kemény” a 

forrásigénye. Emiatt ezt még nem tudták beindítani, de nagyon szeretne erre forrást találni és 

beindítani, hogy legalább az északi szakasz megvalósuljon és ne a Magyar utcán kelljen a 

Kertvárosból végigzötyögnie annak, aki budapesti irányban szeretne elindulni. Ez valóban egy 

nagy és égető probléma, amivel foglalkoznak is, csak nem annyi, hogy akarathíjja van ennek az 

ügynek, hanem van egy kis gazdasági deficit ebben az ügyben.  

A kamionforgalomra az az indok, hogy ez érezhetően megnőtt, hogy a szabadkai autópályáról 

egy Szabadkát elkerülő utat megépítettek. Onnan a kamionok nagy számban választják ezt az 

útszakaszt és jönnek keresztül az 53-ason nemzetközi forgalomban. Ez egy olyan dolog, ami 

őket csak üti. Tényleg semmi haszna sincs, itt nem áll meg áru, egy kávét nem iszik meg a sofőr, 

csak átrobognak a városon. Ez a legrosszabb, ami történhet velük és ilyen tekintetben az 

elkerülőútnak egyébként van létjogosultsága. Azt gondolja, hogy vagy az elkerülőútnak, vagy 

egy alattuk bekötött M9-es lehet az, ami megoldja azt, hogy a teherautók ne a városon keresztül 

száguldozzanak nemzetközi fuvarozásban. Mind a kettőt szorgalmazni fogja egyébként. Nem 

mer dátumot vállalni, vagy azt mondani, hogy eddig, vagy addig meg fogják tudni oldani, de 

lobbizni fognak azért, hogy ez a helyzet megváltozhasson. Véleménye szerint csak az elején 

tartanak annak, ami rájuk vár. Ha így marad az ügy, akkor tart tőle, hogy ez a kamionforgalom 

még tud fokozódni is.  
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A szélmalom felújítással kapcsolatban: Ez egy országosan védett épület, ez egy műemléképület, 

nem lehet hozzányúlni csak úgy, hogy gondolnak egyet és kennek rajt. Maga a vitorla is része 

az épületnek. Azt gondolja, hogy azért maradt ez így, ahogy maradt, mert ez még az eredeti. 

Akkor ezt védeni kell valóban azzal, hogy nem bántják és nem kezdik el össze-vissza kezelgetni. 

Azt gondolja, hogy ez ezért maradt így. Csak azokat az alkatrészeket cserélték ki benne, ami 

tényleg teljesen menthetetlen volt. Minden más, ami olyan volt, hogy használható, s be tudja 

tölteni a funkcióját, azt meghagyták az eredeti verziójában. Ezért maradt az, hogy ugyanaz a 

vitorla került vissza, mint ami, s ugyanúgy. Hogy kezelve volt-e, vagy valamiféle védelmet 

kapott-e, kívülről meg nem tudja mondani, de utána fog nézni, s az írásbeli válaszban erre is 

meg fogják adni a választ.  

Nagyjából ennyi, amit el tud mondani neki. Köszöni, hogy eljött és elmondta a véleményét. 

Írásban egyébként ugyanúgy meg fogja kapni a válaszokat.  

 

Obendorf János Erdei tér 3. B lph. 2/22:  

 

Köszönti a hallgatókat. A kolléga szinte már elmesélte. Az Erdei téren lakik a 3-as, 4-es házban, 

azaz a 3-asban. Ott olyan őrült bűz van az 53-as főút miatt, hogy szinte már nem tudnak 

szellőztetni. Ezt hogy lehet megoldani?! Ez volna az egyik nagy problémájuk. 

  

A másik problémája szintén ott az Erdei téren: A 2 és 3. között derékszögben vannak felfestve 

a parkolók. Általában úgy parkolnak, hogy farral állnak a lakások felé. Ezen nem lehetne úgy 

változtatni, hogy bizonyos srégségben álljanak be, úgy felfesteni a parkolórészeket és valami 

táblával őket szabályozni, hogy csak úgy szabad beállni a parkolóba.  

 

A harmadik probléma a Bokréta utca. Ki van téve, hogy maximum 30 km/h-ás sebességgel lehet 

menni a személykocsiknak. Úgy elszaladnak 50 km/h-val, egymást előzik, borzasztó veszélyes 

egy dolog. 

 

A Vasút utcától, ha tovább mennek a Bokréta utcába, a járda járhatatlan állapotban van a 

szeméttől. Csak egy bizonyos ház előtt. Esetleg a közterület-felügyelők sűrűbben jönnének ki. 

Igenis megbírságolni, akik nem képeseket eltakarítani a szemetet és koszt, ami ott van. A fákról 

a gallyak belógnak a járdára. A járdán ezért nem tudnak menni, ki kell menni az autók mellé, 

az útra, ott pedig veszélyes közlekedni.  

 

Köszöni szépen, ennyit akart.  

 

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Ami bűzre gondolt, a forgalomból adódó? Benzingőzre gondolt, vagy ilyesmire az első 

gondolatában? Hagy kérdezzen még vissza. Erre csak azt tudja mondani, amit az előzőekben is 

beszéltek, hogyha a forgalmat elterelő megoldást bevezetnek, csak az lehet, mást nem tud 

elképzelni, amivel lehet csökkenteni ezt. Meg ha elektromos autóval járnának, de az 

valószínűleg még jó darabig nem lesz.  

 

A parkolási renddel kapcsolatban meg fogják vizsgálni, hogy tudnak-e másfajta, jobb, esetleg 

hatékonyabb parkolási rendet kialakítani ott. Meg fogják ezt nézni. Ha működik, akkor átfestik 

és megoldják.  

 

Ez tipikus egyébként. A Bokréta utca is szerinte a lámpa miatt ilyen. Behajtanak, mert látják, 
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hogy piros a lámpa. Azt gondolják, ha ott mennek 80 km/h-val, akkor gyorsabban a céljához 

ér, mert kikerülte a lámpát és ez a fajta öröm, nem tudja, elégedettség, de mindenki másnak 

nem. Aki ott lakik, az nyilvánvalóan ezt abszolút nem értékeli. Több ilyen utca is van a városban, 

ezzel tisztában van, de nagyon nem szeretné elrontani az utakat ezzel, hogy ide elkezdenek 

lassítani, de lehet, hogy az a megoldás, hogy ezeket a kis utcákat megfogják és valamilyen 

módon középen lezárják. Nem tudja, majd kitalálnak ezekre valamit. Nem tud olyan megoldást. 

A rendőrséget hiába kérik, hogy egy 30 km/h-ás táblához jöjjenek ki mérni. Nem fognak tudni, 

nem érnek oda, nem életszerű a dolog, hogy ők ezt csinálják. Egyszerűen nem megy, nem látott 

még ilyet. Valamiféle lehet, hogy egységes kezelést kell kitalálni ezekre a kis utcákra és 

megoldani, már amelyikek a lámpáknál ezeket a menekülőutakat jelentik.  

 

A szemetelés kapcsán el tudja ugyanazt mondani, hogy ezt a helyszínt jelezni fogják ők is a 

közterület-felügyeletnek, illetve a járdára lógó ágak miatt a Városgazda Zrt.-nek, hogy a 

főkertésszel nézzék meg ezt, s azokat az ágakat vágják le a fáról, amelyek zavaróak és a 

közlekedést lehetetlenné teszik a járdán. Meg fogják ezeket nézni. Köszöni szépen, hogy eljött 

elmondta a véleményét. Fognak írásban is válaszolni.  

 

Annyit szeretne kérni, hogy a jelenléti íven a pontos címét nem látja. Ha mondaná neki, akkor 

oda értesítik ki. 

 

Bús József és Pajor Zoltán Mártírok útja 38.: 

 

A gimnázium mögötti gesztenyefasor kivágása kapcsán fogalmaztak meg egy nyílt levelet. 

Fontos tisztázni, hogy nem valaki, vagy valakik ellen, hanem valamiért emeltek szót. Régóta 

figyelték, hogy a városukban az épített és természeti örökséget nem megfelelő alázattal és 

tisztelettel kezelik. Hagyományőrzőként különösen elfogadhatatlan számunkra olyan koros fák 

kivágása, amelyek ükapáik, dédapáik örömének, bánatának, úgy általában az életének tanúi 

voltak. Természetesen nem a fejlődés szükségességét tagadják, de amit ma látnak, az nem 

feltétlenül fejlődés. Legalábbis nem a jövőbe mutató és nem fenntartható. Fontos lenne 

városvezetői szinten tisztázni a fejlődés mértékét és tempóját. A mai világukban úgy látják, hogy 

a múlt esztelen rombolása és átgondolatlan, összetákolt jövő építése folyik. Azt gondolja, hogy 

az ő városuk elég kicsi ahhoz, hogy ezt ők tudják jobban csinálni. A történelem már megmutatta, 

hogy a jövő csak megfelelően stabil alapra építhető, vagy erős, életképes gyökerek segítségével 

fejlődhet megfelelően. A klímaváltozás kapcsán náluk sokkal okosabb szakemberek ezerszer 

elmondták, hogy milyen ökológiai kihívások előtt állnak. Ezt az egyszerű ember nyelvére 

lefordítva: Ha nem akarnak elpusztulni a saját városukban a hőségtől és a szélsőséges 

időjárástól, akkor komoly szemléletváltásra van szükség. Ennek egyik eleme, hogy a már 

meglévő fákra, növényekre úgy kell vigyázniuk, mint a legnagyobb kincsre. Nem elfogadható, 

hogy 80-100 éves, sokszor egészséges fákat kivágnak és helyette ültetnek egy kis fát, hiszen 

nincs annyi idejük, hogy kivágják az újabb 80-100 évet. A szükségszerűen leváltandó fák 

kapcsán is fontosnak tartják, hogy a jelentős lombkoronát nevelő fák helyett hasonló biológiai 

értéket képviselő fák kerüljenek telepítésre. Aki ennek kapcsán olyan kifogásokat keres, mint a 

pénzhiány, a gondozással járó macera, vagy a pillanat embere kényelmi szempontjai, az 

felelőtlen. Természetesen ezek a jelenségek nemcsak az ő városukban vannak jelen. A jelenlegi 

vezetőknek különösen nagy felelőssége és lehetősége is van abban, hogy milyen jövőt 

teremtenek gyermekeiknek és unokáiknak. Több településen vannak már erre nagyon jó példák, 

ahogy ezeket a kihívásokat kezelik. Természetesen ehhez megfelelő szakmai felhatalmazással 

rendelkező szakembereket kell keresni, akik nem okoskodnak, hanem okosak. A városukban is 

vannak jól képzett, tapasztalt, s széles látókörű szakemberek, akik az idekapcsolódó témákban 

nagy segítséget tudnának nyújtani. Ne szégyelljék kikérni tanácsukat, hiszen nem érthetnek 
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mindenhez, attól, hogy képviselik a közösségüket. Remélik, hogy a nyílt levelük kapcsán elindult 

társadalmi párbeszéd nemcsak üres ígéret marad, hiszen városuk lakóinak az életminőségét 

jelentősen befolyásolják a fent említett döntések. A Hazatalálás Baráti Kör nevében volt.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszöni szépen. Azt tudja mondani csak tájékoztatásképpen, mert itt ennek a felvetésnek már 

vannak eredményei, ha lehet így tekinteni. Már a mostani bizottsági ülésre is meghívták azokat 

az egyesületeket, akik zöld témákért felelősek a városban és velük együtt gondolkodva szeretnék 

a következő időszakok fejlesztéseit megvalósítani. Pont azért, hogy ne legyenek olyan 

félreértések, hogy egy-egy fejlesztés hatásai esetleg negatívak és ez utólag derülnek ki. Jó lenne 

ezt megelőzni és közösen gondolkodni. Erre véleménye szerint nyitottak és dolgoznak közösen 

azért, hogy a fejlődés üteme menjen továbbra is és legyen erős, de úgy, hogy mindenki akaratát 

tükrözze is, s a város arculatát pedig megtartsa. Ezen lesznek, s továbbra is számítanak az 

egyesület munkájára, s véleményére. Köszöni szépen a jelenlétet és a véleményt.   

 

Nagy István Kisfaludy u. 2. 

 

Rövid akar lenne, bár elüldögélne egész estéket ebben a kellemes időben. Rövidre fogná a 

mondandóját. Ismert is lesz részben. 

 

Polgármester úr egyszer már jelezte, hogy a Szent Imre és a Szent István utca kereszteződésébe 

azt a lehetetlen, kecskeméti mérnök által tervezett, hülyeségnek tudja csak nevezni, semmi 

másnak nem, tett egy kanyart abba az útba. Hagytak ott egy hétméteres darabot krumpliföldnek 

körülbelül. Azóta csak gaz van benne, semmi egyéb. Nem tudja, hogy mi történik ott, mert végig 

fel van ásva a Szent Imre utca a vasboltig. Valami készül ott. Akkor ez a kanyar meg lesz-e 

szüntetve, vagy nem. Nem történt eddig semmi. Ugyanis a templom felől jövő járművezető 

szabályosan becsapja a Szent István utcából jövő járművezetőt, mert normálisan csak úgy tud 

elkanyarodni nagy ívben, onnan azt hiszi a járművezető, hogy nem akar kanyarodni, hanem be 

akar jönni az utcába, mert oda fel kell neki menni egészen. Azzal valamit tenni kellene, még 

nem késő. 

 

Ugyancsak a Szent Imre utcáról van szó. Ki van téve, elég sok ideig tartott, de sikerült Meggyesi 

úrral megegyezni, hogy egy Megállni tilos! tábla kerüljön ki oda a jobb oldalra, ahogy jönnek 

a Köztársaság utca felé. Végül alá kikerült, hogy az útpadkán is. Odáig rendben van, hogy a 

saroktól a kapubejáróig a lakók gyönyörűen beültették növénnyel, de a kapu másik oldalától a 

Köztársaság utca sarkáig semmi nincs. Ezt az autósok szemtelen módon úgy kihasználják, hogy 

felállnak oda a járművel annyira, hogy egy babakocsit nem lehet eltolni a járdán tőlük. Ez egy 

félméteres szakasz körülbelül, amit javasolt a Greguss úrnak, ő a főkertész, ha jól tudja, hogy 

fel kellene ásni azt a területet. Nem tudja mi a neve, valami liliom ennek a nagyon egyszerű 

növénynek, olyan fél méter magasra nő, kék és sárga virágot virágzik, de értéktelen 

tulajdonképpen. Azzal beültetni azt a területet, s egyszerűen megszűnne az a megoldás. Attól 

fél, hogyha oda fát ültetnének, két hét múlva eltörnék. Még lehet, hogy annyit se bírna ki az a 

fa. Így megakadályoznák azt, hogy oda ne mászkáljanak fel, amit a tábla is egyébként tilt nekik. 

Most jött arra, most is ott áll két autó, többször szólt a közterület-felügyelőknek. Elmennek, 

vagy ott találják az autót, mire odaérnek, vagy nem. Ott fizikai akadállyal kellene 

megakadályozni, hogy oda ne tudjon oda parkolni a jármű fel. Ez nagyon egyszerű. Szinte 

semmibe nem kerül.  

Ezen a részen körülbelül ennyit szeretett volna mondani. 

 



11 
 

Jön az örök téma: Kisfaludy utca - fekvőrendőr. Tegnapi újságban olvasta, hogy Kecskemét 

nem fekvőrendőrt akar, hanem a körúton a gyalogátkelőhelyeket fogják kiemelni olyan 

magasra, hogy a járművezetők nem tudjanak rajta száguldozni. Bent a belváros közepében. 

Nem tudja, ha valaki a Petőfi Népét olvasta, az olvashatta ezt. Odáig jutottak, hogy nem tudják 

másképp megakadályozni a körúton az esztelen száguldozást, mint ahogy Polgármester úr is 

mondta, hogy Halason is ez történik, s nem tudnak ellene szinte semmit tenni. Volt rá példa, 

hogy rádudált ott egy BMW-s úrra, aki elszáguldott előttük 80 km/h-val Megállt és 

visszatolatott. Odament hozzá. Nagyon rendes úriember ez. Mondta neki: "Uram tudnánk egy 

pár szót kulturáltan beszélni?” Azt mondja: „Mi a …anyádat akarsz?” Akkor átvált ő is 

kulturáltra, mert akkor neki is szabad: „Te mit keresel ebben az utcában? Itt laksz? Nem. Akkor 

miért jöttél ide be? Látogatóba jöttél valakihez? Nem? Akkor miért jöttél ide be?". Egyszerűen 

szörnyű.  

Nagy tisztelettel megkérné dr. Bognárné Nagy Éva képviselő asszonyt és Hunyadi Péter 

képviselő urat, hogy ott tartanak már, Polgármester úr tett egy ígéretet arra, hogy amennyiben 

200 ezer Ft-ot össze tudnak szedni és befizetik, akkor meg épülni a Geo Út Kft. által az ún. 

fekvőrendőr sor. Kéri a képviselőket, hogy próbálják rábírni a közös képviselőt, hogy kezdje 

megtartani az ülést. Ő már összeszedett a családi házakból 1.200 Ft-ot családonként. 1.074 Ft 

jutna 174 lakostól. Akkor a 200 ezer Ft-ot be tudnák fizetni, s a Geo Út Kft. elkezdhetné annak 

az utcának a rendbe tételét.  

 

Egy rövid mondat: Egy gesztenyefasor hiányzik a házuk elől. Édesanyjáék ott laktak valamikor. 

Valamilyen oknál fogva az átépítéskor azok eltűntek. Kérte a főkertész urat, hogy oda 

telepítsenek vissza tíz darab, vagy nyolc darab fáról lenne szó. Azt az örömteli ígéretet kapta, 

hogy ősszel lehet róla szó. Most már elfogyott, úgyhogy ősszel.  

 

Ennyi lenne, s ismételten megkéri a két képviselőt, hogy lépjenek már határozottabban fel ebben 

dologban.  

 

Nagy tisztelettel megköszöni a Városgazda Zrt.-nek, hogy jót is mondjanak, hogy akármikor 

szólnak nekik, ezeket a lelógó ágakat, ami a járdát is akadályozza, szinte huszonnégy órán belül 

ledarabolják. Nincs vele semmi gond.  

 

Fülöp Róbert polgármester: 

 

Köszönik szépen.  

A Szent Imre utcai „hukli-pukli”, ami oda be lett tervezve, még valóban nem történt vele semmi. 

Gondolkodnak rajta, hogyan kellene ehhez is hozzáfogni. Építenek, árambővítést csinálnak. 

Teljesítménynövelést visznek a volt kereskedelmi iskolához, az ott működő kézműs cég gépeit 

kell nagyobb energiával meghajtani és azért van most ott az a járdaszakasz felverve.  

 

A parkolás esetére ez jó ötlet véleménye szerint. Kérni fogják és megvalósítják, hogy ezt a 

szakaszt ott valamiféle fizikai akadállyal védjék meg. Láthatóan ez egyébként több helyen nem 

működik. Ahogy csak a kerékpárút és a járda itt a buszállomás és a városháza között is, amíg 

nem lett fizikai akadályokkal elválasztva, hiába ültettek bármit, azonnal ki lett taposva. Ha így 

működnek a dolgok, akkor így működnek a dolgok. Akkor kell a fizikai akadály, nincs más 

megoldás.  

 

A Kisfaludy utcában remélik, hogy tényleg el tudnak odáig jutni, hogy rendben legyenek.  

Reméli, hogy fák őszre tényleg lesznek és fognak tudni ott ültetni. 
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Köszöni szépen mindenkinek a megjelenést. Ezzel a közmeghallgatás végére érkeztek.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

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

   polgármester       jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 

  

 (:Harkai Péter :)     (:Stírné Prikidánovics Tímea :) 

 

 

 


