JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. május 13-án megtartott közmeghallgatáson a Kulturális Centrum
dísztermében.
Jelen vannak:
1. Kerek Oszkár
2. Dr. Nagy Tamás
3. Blahó Éva
4. Csontos András
5. Kassa László
6. Molnár Istvánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő, valamint

Laczikné dr. Barati Katalin jegyző, és kb. 25 helyi lakos
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Köszönti a megjelenteket az Önkormányzat nevében, és a
közmeghallgatást megnyitja. Az Ötv. előírja, hogy évente 1 alkalommal közmeghallgatást kell
tartani. Megkéri polgármester urat, tartsa meg beszámolóját.
Kerek Oszkár polgármester: Köszönti a jelenlévőket. A következőkben ismerteti a 2014.
évben elért eredményeket, a 2015. évre vonatkozó terveket, valamint a 2015-2019-ig tartó
időszakra szóló Gazdasági Programot.
(Írásos anyag mellékelve.)
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Megköszöni a részletes tájékoztatást, majd kéri a
megjelent lakosokat mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Rigó László:
1. Az elmúlt évben ígéretet kaptunk arra, hogy a Hunyadi úton az önkormányzat bizonyos
térítés ellenében levágatja a füvet az idős, beteg ingatlantulajdonosok ingatlana előtt. Ez nem
történt meg. Sok helyen betömték az árkokat, virágot ültettek, a vízelvezetés így nem
megoldott.
2. Kifogásolom a forgalmi rendet, jelzőtáblák hiányát, rongálását. Az emberek nem tartják
tiszteletben a közlekedési szabályokat.
3. A temetővel nem vagyok elégedett. Gondozatlan, nem törődik vele senki. Hiányolom a
vegyszeres gyomirtást.
4. A képviselőkkel kapcsolatban is van megjegyzésem. Nem látni őket választások óta sehol,
miért nincs fogadóórájuk? Nem tudjuk mivel lehet hozzájuk fordulni, és mikor.
5. Sporttal lesz-e valami? Korábban ígéretet kapott a lakosság arra, hogy lesz focicsapat. NB
III-as csapatot szeretnénk Horton.
Kerek Oszkár polgármester: Jó lenne megoldani a fűnyírást, ez valós igény. Ha van az idős
embereknek hozzátartozójuk, ők is megtehetnék, persze van olyan is, akinek nincs rokona. Az
ilyen jellegű fűnyírás nem feladata az önkormányzatnak, és saját emberekkel nem oldható
meg, mert sok egyéb munkájuk van. Idényjelleggel tavasztól őszig olyan közhasznút kellene
felvenni, akiben megbízik az önkormányzat és az idős lakos is. A képviselő-testület dönthet
erről.
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Csontos András képviselő: A környezetemben működik az, hogy egymásnak levágják a
füvet. Más utcákban ez nem működik.
Rigó László: Ha lenne megfelelő ember, megfelelő áron, ez lenne a megoldás.
Kerek Oszkár polgármester: A csapadékvíz-elvezető árkokat betömték a lakosok néhány
utcában, és virágot ültettek oda. Nagyon szép, de a vizet nem vezeti el semmi. Az ároknak az
lenne a szerepe, hogy vezesse el a vizet, és szikkasztóként nyelje el. Jogos a felvetés.
Közbiztonsági koncepció kidolgozására kerül sor, melynek része lesz a jelzőtábla rendszer is.
Szükség lenne közterület felügyelőre is, melyhez szintén a képviselő-testület döntése
szükséges. Ha várossá válunk, talán vehetünk fel embereket.
A temető nem az önkormányzat tulajdona, magánemberként beszélhetünk róla. A közösség
érdekeit képviselve fel kell vennünk a kapcsolatot az egyházzal. 2007-ben kértem az akkori
plébános urat, hogy testületi ülésen beszéljünk a témáról. Felkínálta átvételre a temetőt, de az
önkormányzat anyagi helyzete miatt még nem tudtuk átvenni. 2008-ban ismét meghívtam,
amikor is úgy alakult, hogy át tudtuk volna venni, de azt válaszolta, hogy érsek atya
álláspontja az, hogy a temető az egyházé.
Választásoknál a szavazatok 2/3-át kaptam meg. Azért indultam, hogy jót tegyek a
lakosságnak. Hozzám minden hétfőn be lehet jönni fogadóórára. Nagyon sok emberrel
találkozom utcán, sok felvetődő kérdést meg tudunk beszélni ilyen formában is.
Az önkormányzati képviselők számára törvény írja le, hogy mi a feladatuk. A beszélgetés
egyéni hozzáállás kérdése. A képviselő-testületi ülésen tudják érvényesíteni kötelezettségüket.
Fogadóóra tartása nem kötelező részükre. Nem kapunk a lakosoktól visszajelzést arra
vonatkozóan, hogy jól végezzük-e dolgunkat. A képviselőnek feladata, hogy a lakosság
érdekeit tartsa szem előtt. Úgy gondolom, olyanok is indultak képviselőnek, akik soha sem
tettek a faluért. Aki képviselőnek indul gondolja meg, mert sok munka lenne vele.
A sport borzasztóan fontos, széles terület. A finanszírozásnál az a gond, hogy az állami
támogatások csökkennek. Van elképzelésem ezzel kapcsolatban, ki is fogom dolgozni.
Véleményem szerint a kicsiktől kellene elindulni, és felfejleszteni a sporttevékenységet.
Lehetőség van arra, hogy vállalkozások a társasági adó 20 %-át felajánlhatják a települési
sport támogatására. Ez által sok pénz jöhetne be erre a célra. Egy önkormányzati felügyelet
alatt álló sportkörre lenne szükség, és akár egy jó csapat is létre jöhetne. Szakemberekre is
lenne szükség, akik jól működtetnék a csoportokat. Pályázati úton lehet épületet szerezni,
felújítani. Meg kell keresni a vállalkozókat, és lenne pénz is. A képviselők is kellenek hozzá,
egy ember ezt nem tudja összehozni. Nem lehet elvárni, hogy csak az önkormányzat
működtesse, hiszen egyéb egyesületek is vannak a településen, akik minimális támogatás
mellett nagyon aktívan vesznek részt a falu életében.
A hagyományőrzés is nagyon népszerű lett a gyermekek körében az eltelt 6 év alatt. Nagyon
szívesen vesznek részt a kulturális életben, remélhetőleg ezt folytatni fogják a későbbiekben
is. Valahogy így kellene felépíteni a sport működését is.
Laczik József: Akkor hogy tudja működtetni a sportot Szücsi és Rózsaszentmárton?
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Kerek Oszkár polgármester: Szücsit nem tudom, hogy működtetik, tudomásom szerint
Rózsaszentmártonban az önkormányzat évi 400 000,- Ft-ot ad erre a célja.
Laczikné dr. Barati Katalin jegyző: Rózsaszentmártonban a sportkör vezetősége lemondott,
tehát nem működik a sport.
Rigó László: Megköszönöm polgármester úrnak a válaszokat. A temetővel, sporttal
kapcsolatban pedig az a véleményem, fogjunk össze, közösen tegyünk valamit.
Csontos András képviselő: Amikor nem kell elmennem ügyet intézni elérhető vagyok, mint
képviselő is. Nem tudok beülni fogadóórára, arra nincs időm, de amikor megkeresnek, és
ráérek, szívesen beszélek a falu dolgairól.
Molnár Istvánné képviselő: Én is az emberek között vagyok nap, mint nap. Nem telik el
olyan hét, hogy ne beszélgessek emberekkel akár bevásárlás közben, úton megállítanak az
emberek. Vannak olyan bizalommal irántam emberek, hogy akár vasárnapi ebédfőzés közben
is megkeresnek otthonomban, de nem okoz számomra problémát ez sem. Soha nem történt
meg velem, hogy nem hallgattam meg a hozzám fordulókat. Nem tartom valósnak azt, hogy a
képviselőket nem lehet látni.
Kerek Oszkár polgármester: Ez a település nem Hatvan vagy Gyöngyös méretű, szinte
mindenki ismer mindenkit. Elmennek-e az emberek a képviselőkhöz, hogy felvessék
problémáikat? Fogadóórára elmennének-e? Senkitől nem hallottam olyat, hogy elutasította
volna valamelyik képviselő a választókat, ha érdeklődtek valamiről.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Nagyon sok ember keres meg a rendelőben települést
érintő témákban, melyekről beszélünk is. Több esetben, amikor otthonukba hívnak beteghez,
szintén felvetődnek problémák, kérdések ilyen ügyben is.
A fogadóórával kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy az itt jelenlévő nem
önkormányzati dolgozó helyi lakos 6 fő, tehát igen nagy érdektelenséget látok, ami azt jelenti,
ha meghirdetnénk a képviselőknek fogadóórákat, valószínűleg el sem jönnének. Most éppen
több képviselő van jelen, mint lakos.
A lakosság tájékoztatása úgy gondolom sokrétű, hiszen a helyi újságban, a havi hírlevélben,
honlapon, önkormányzati facebook oldalon nagyon sok tájékoztató jellegű információ jelenik
meg, melyből betekintést kapnak a község életéről.
Kerek Oszkár polgármester: Régen nem mertek szólni az emberek, nehogy bántódás érje
őket. Lehet, hogy egy részükben még benne él. Lehet érdektelenség is. Szeretnék ötleteket
kapni megoldásokra, de nem kapunk, legfeljebb kritikát. Normális vitának, eszmecserének
van eredménye. Javaslatot kértem korábban arra vonatkozóan, hogy a glóbusz helyére mit
szeretnének az emberek, de nem igazán kaptam rá választ. Gondolkodhatunk esetleg felnőtt
játszótér, vagy valamilyen kis pálya kialakításában.
Amit lehet megteszünk, de meg kell felelnünk az állami elvárásoknak is.
Sánta Mátyás: A glóbusz helyével kapcsolatom az lenne a javaslatom, hogy a társasházak
mögé lehetne építeni egy parkolót, és maximálisan egyetértek polgármester úr javaslatával a
felnőtt, esetleg még gyermek játszótér kialakításával.
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Felháborító, hogy érdektelenségből nem jönnek el ilyenkor sem az emberek, amikor sok
mindent meg lehetne beszélni. Otthon, és szomszédjaik körében nagyon is van véleményük,
ide pedig nem jönnek el. Nagyon közömbösek.
Polgármester úr beszélt megyei fejlesztésről, nagyszerű lenne kerékpárút megépítése.
A sportról beszélnek sokan, de nem tesznek semmit az ügy érdekében, csak kritizálnak. A
Nyugdíjas Klubba kedvünk van járni, megyünk rendszeresen. Az önkormányzat biztosítja
számunkra a helyiséget, fűtést, takarítást, melyet köszönünk! Sikeresen szerepel csapatunk
mindenhol. Mindenhez ember kell, aki csinálja a dolgokat. A gyerekek is mennek a színpadra,
mert akarnak. A sportról csak beszélnek, de valójában nem tesznek semmit a lakosok.
Kerek Oszkár polgármester: Megköszönöm a hozzászólást. A Hősök tere (volt glóbusz
helye) a koncepció része. Én is támogatom a parkoló kiépítését, mivel sok közintézmény van
a környéken (Gyógyszertár, Posta, Szoc. Ell. Int.). Szükség lenne egy látványos közparkra is,
ahová le lehet ülni. A játszóteret is ki tudnák használni gyermekek, felnőttek egyaránt, és nem
zavarnák az ott élők életét.
Csontos András képviselő: A postától kitolatni életveszélyes. Az épület mögött viszont van
hely parkoló céljára.
Dr. Nagy Tamás alpolgármester: Polgármester úrral 1-2 hete néztük a területet. A
társasházban lakók közül néhányan odajöttek, és elmondták, hogy semmit nem szeretnének
oda, ne zavarja a nyugalmukat semmi.
Simon Csaba: A terület az önkormányzat tulajdona, nem a lakóké, ezért azt épít oda, amit
akar.
Kerek Oszkár polgármester: Úgy tudom, hogy kerékpárútra nem lehet pályázni 2020-ig, de
jó lenne, ha legalább az út állapotán javítanának.
A fűnyírás az ingatlanok előtt a tulajdonosok kötelessége. Akinek szerencséje van, kisebb
területe van, másoknak nagyobbat kell nyírni, havat söpörni.
Az érdektelenséggel kapcsolatban annyit fűznék hozzá, hogy rendeztünk Népzenei Fesztivált,
de a helyi lakosokat nem is érdekelte. Más településről a fellépőkkel jöttek ismerősök, helyből
pedig csak a helyi fellépők, és még néhány ember volt jelen.
Megköszönöm a jelenlévők részvételét, a közmeghallgatást bezárom.

kmf.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

Kerek Oszkár
polgármester
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