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Polgár Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Ikt. sz.: I/796-17/2019. 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V, 

 

mely készült 2019. november 29-én 17.00 órai kezdettel Polgáron, az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár színháztermében megtartott közmeghallgatással egybekötött képviselő-

testületi ülésén.  

 

 

 

Napirendi pontok: 

 
 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2019.évi működéséről  

 Előadó: Tóth József polgármester  

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2020-2025. évre szóló Gazdasági Programjának 

előkészítésről  

Előadó: Tóth József polgármester 

 

3./ Közmeghallgatás: kérdések, válaszok  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V, 

 

mely készült 2019. november 29-én 17.00 órai kezdettel Polgáron, az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár színháztermében megtartott közmeghallgatással egybekötött képviselő-

testületi ülésén.  

 

Jelen vannak:   Tóth József polgármester 

    dr. Faragóné Béres Edit alpolgármester  

    dr. Hatvani Zsolt  

    Kovácsné Hamar Éva   

    Mecsei Dezső  

    Molnár János 

    Struba József képviselők. 

 

Igazoltan távol:  Béke László  

    Vincze Attila képviselők  

 

Részt vett az ülésen: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző, Andorkó Mihályné, Csépányiné 

Bartók Margit, Kissné Barta Piroska irodavezetők, Csőke Vivien jegyzőkönyvvezető. 

 

dr. Faragóné Béres Edit alpolgármester  

Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a közmeghallgatással egybekötött XII. városgyűlésen 

megjelenteket.  

 

A jelenléti ívből megállapítja, hogy az ülésen 7 fő képviselő megjelent, így határozatképesek, 

ezért a Képviselő-testület ülését megnyitja.  

 

Javasolja az alábbi napirendek elfogadását:  

 

1./ Tájékoztató az önkormányzat 2019.évi működéséről  

 Előadó: Tóth József polgármester  

 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2020-2025. évre szóló Gazdasági Programjának 

előkészítésről  

Előadó: Tóth József polgármester 

 

3./ Közmeghallgatás: kérdések, válaszok  

 

 

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért napirendi pontokra tett javaslattal 

kézfeltartással szavazza meg. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

Felkéri Tóth József polgármester urat tartsa meg a tájékoztatóját.  
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1./ napirend 

Tájékoztató az önkormányzat működéséről  

 

Tóth József polgármester  

Elmondja, hogy a választást követően elgondolkodtak azon, hogy szükséges-e városgyűlést 

tartani, hisz annyi alkalom volt az elmúlt hetek során, ahol a város ügyeiről beszélhettek. A 

jelenlévők azt jelzik, hogy jó döntés volt a megtartása. Többet szeretnének, mint egy kötelező 

közmeghallgatás, tájékoztatnák a lakosságot a város ügyeiről, az önkormányzat 2019-es évéről 

és a Gazdasági Program elkészítéséről, mely a következő 5 évre szól.  

A tájékoztató megkezdve először a város demográfia helyzetéről adna képet, melyből az látszik, 

hogy nagy változások nincsenek, stabil a lakosságszám, nem csökken. Az öt Hajdú-Bihar megyei 

település egyike Polgár, ahol nem csökken ez a szám. Vizsgálták a születések és a halálozások 

számát is, évente körülbelül 30 fővel többen halnak meg, mint amennyien születnek. A 2019. évi 

lakosságszám majd 2020 január elején áll majd rendelkezésre, de 2018-ban 8107 főről tudnak 

számot adni.  

A következő dia a város intézményeit mutatja be, melyeket ismerhetünk, a Polgármesteri 

Hivatal, a Városgondnokság, a Szociális Szolgáltató Központ, az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár és a Napsugár Óvoda és Bölcsőde. Három cég is van, mely 

önkormányzathoz kapcsolódó közfeladatot lát el, a KORPUSZ ’93 Kft., a PÉTEGISZ Nonprofit 

Zrt. és a CSEMETE Szociális Szövetkezet. Sokkal inkább érdekesebbek az állami fenntartás alá 

került intézmények, melyeket központosítottak. Létrejött egy bonyolult, nehezen kezelhető 

közigazgatási rendszer, egy új Terület Ellátási Kötelezettség, amelyben új helyzetet éltek meg. A 

Vásárhelyi Pál Általános Iskolát egy járási központba Hajdúnánáshoz rendelték, majd rájöttek, 

hogy így nem jó és átirányították a Hajdúböszörményi Tankerülethez, ahol jelenleg is van. 

Ugyanezt a sorsot élte meg a József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola is, akik először egy 

megyei KLIKK-hez kerültek majd néhány év után kettéosztották, ahol domináns volt a 

gimnázium azt a tankerületekhez irányították, ahol pedig a szakképzés volt jellemzőbb - a 

polgári József Attila ilyen volt – azt pedig a Szakképzési Centrumokhoz irányították 

Berettyóújfaluba. A képviselő-testület épp a tegnapi ülésén tájékozódott ezügyben. Az 

államosítás lényege, hogy minél közelebb kerüljön azokhoz, akikért szól, hogy minél 

hatékonyabb és olcsóbb legyen. Hát ez nem sikerült.  

Nézzük meg a közigazgatás részét, a Járási Hivatalokhoz kerültek bizonyos önkormányzati 

feladatok, Kormányablakok maradtak jó néhány településen (gyámügy, okmányügyek), de más 

területek, mint építési hatóság átkerült Hajdúnánásra.  

A közszolgáltatásoknál is változás következett be, néhány éve még a Városgondnokság végezte a 

hulladékgazdálkodást és víz- és szennyvízszolgáltatást. Ez is megváltozott. A vízszolgáltatás a 

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Zrt.-hez került, a hulladékgazdálkodás pedig a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Kft-hez. Évekkel ezelőtt 11 település létrehozta a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Társulást, megalakított egy céget a HHG Kft.-t, amely szolgáltatott. 

Ennek a cégnek a Városgondnokság szerződött partnere volt és így végezte a munkát. Ebben 

jelentős változást hozott ez a kukaholding. A törvény erejénél fogva azok végezhették a 

tevékenységet, akiknek jogosultságot adott, mindegy 30 cég.  Így került a – 2 fővel működő- 

DHK Kft-hez, aki ezt a szolgáltatást végezheti. A jogosultság nála van és alvállalkozóként maga 

alá vonta azokat, akik eddig szolgáltattak. Azért foglalkozik ezzel az önkormányzat mert nem 

vagyunk elégedettek, a lomtalanítás vagy a zöldhulladék kérdésében.    

A következő dia az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát mutatja be intézményenként, 

lebontva köztisztviselőkre és közalkalmazottakra, a munka törvénykönyv szerinti 

foglalkoztatottakra és közfoglalkoztatottakra. Ez a létszám összesen 408 fő.  
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A következő blokk a költségvetés helyzete és a helyi adópolitika. Bemutatná, hogy mire költi az 

önkormányzat a beszedett adóforintokat. A fő tétel a költségvetési támogatás, de fontos elem a 

közhatalmi bevétel, a helyi adó, mely az évek során növekedést mutat.  

Vannak tételek, ahol csökkenés mutatkozik, ilyen a saját bevétel. A működési bevételt több 

GINOP-os foglalkoztatottnak a bére. A felhalmozási pénzeszköz azért alacsonyabb mert a 

maradványokhoz került át. A hitel felhalmozási sor belső összetétele, hogy két hitelt felvettek, a 

Kárpát utca megvalósítására 10 millió Ft-ot és a Polonkai-ház megvásárlására szintén 10 millió 

Ft-ot, valamint a tervezett hitelfelvételek is be vannak állítva minden TOP-os pályázatokra.  

Az adóerő képesség azért érdekes szám, mert a központi költségvetés úgy finanszíroz amilyen az 

adóerőképesség. A befolyt adóbevételeket a lakosság számmal összevetik így kijön egy szám, 

ami minél magasabb, annál jobb helyzetben van az a település. 35 e Ft az a szint, ami felett 

degresszív, elvon, az alatt pedig részben támogat.  
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Az adó mindig erős vélekedést hoz, az előző éveket bemutatja a táblázat a 3 fő adónemben. 

Közel 500 vállalkozás tevékenykedik a városban, így az iparűzési adóbevétel tavaly 284 millió 

Ft volt, most 2pedig 94 millió Ft-nál tartanak, ezt gyakorlatilag 50 vállalkozó fizeti be.   

A gépjárműadó, kötelezően fizetendő, régebben 100%-ban az önkormányzat bevétele volt, mára   

ennek 60%-át a központi költségvetés elveszi. A kommunális adó kapcsán 3400 ingatlan érintett. 

2006 után 12 e Ft-ra volt felemelve a kommunális adó összege, de amikor erre lehetőség volt 

visszább vették és 9 e Ft-ra csökkentették. Évek óta ennyi. A több mint 3000 ingatlanból 1100 

mentességet élvez, mert a rendelet úgy szól, hogy bizonyos kor elérte után (65 év, ha egyedül él 

és 75 év ha párban) mentességet kap. Azt érzékelték, hogy ez egy igazságtalan adó. Nem éri el az 

adóbevétel 6%-át és ebből azt kérni, hogy ide utat, járdát, minden mást nem igazságos főleg, 

hogy valakik még ezt sem fizetik meg.  Ezen dolgok miatt is arra jutottak, hogy ez az adónemet 

meg kell szüntetni. A képviselő-testület a tegnapi ülésen 9e Ft-ról 7e Ft-ra csökkentette és egy év 

múlva tovább folytatják 5 e Ft-ra és azt követően megszüntetik. Komoly erőfeszítéseket tesznek 

azért, hogy a hátralék csökkenjen.  
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A kiadások részben az adóbeszámítás azt jelenti, hogy az adóerőképesség arányában olyan 

feladatok ellátásra, ami az önkormányzat számára kötelező, az előző évben 46 millió Ft-ot nem 

kaptak meg feleadatfinanszírozásra, hanem az adóbevételekből kellett oda irányítani. Mivel az 

adóerőképesség növekedik többet fognak nem megkapni az államtól.  

Az orvosi ügyelethez közel 10 millió Ft-ot kell hozzá tenni, a védőnői szolgálathoz 5 millió Ft-

ot, a művelődési központ működéséhez 40 millió Ft-ot, mert az állam csak 10 millió Ft 

támogatást ad lakossági fejkvóta alapján. A mezei őrszolgálatot is működtetik, költségvetési 

támogatásból, mezőri járulékból és még 5 millió Ft-ot hozzá kell tenni. Pályázatokra is kell pénzt 

teremteni mikor saját erő szükséglet van, valamint az útkarbantartás is fontos elem.  

 

Önként vállalt feladatokra is sokat kell fordítani. Az újságra, rendezvényekre 16 m Ft-ot, a város 

üzemeltetésre 23 m Ft-ot, intézményi karbantartás 10 m Ft, sport és civil szerveztek támogatása 

11 m Ft.   

Lakástámogatás 22 m Ft, szociális gondoskodás 50 m Ft, közfoglalkoztatás 27 m Ft, értékmentés 

6-7 m Ft.  

 

 
 

Az elmúlt években komoly lakástámogatási konstrukciót működtetnek, ennek hatására 

növekedett is a lakásforgalom, inkább a használt lakás forgalom és új lakások csak nyomokban 

épülnek. Ezzel is összefüggésben lehet, hogy a lakosságszám emelkedett.  

 

Szociális gondoskodás: 

• temetés költségeinek támogatása – 3 millió Ft  

• gyógyszertámogatást – 1 millió Ft  

• létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerültek támogatása – 1,5 millió Ft 

• a lakhatással kapcsolatos kiadások támogatása – 11 millió Ft 

• szociális étkeztetés támogatását – 1,5 millió Ft 

• házi segítségnyújtás támogatását – 3 millió Ft 

• iskolába járást (bérlettámogatás) – 2,5 millió Ft 

• tüzelőanyag juttatást – 7 millió Ft 

• lakókörnyezet rendezettségét – 1,5 millió Ft 

 

A következő dia a közfoglalkoztatás helyzetét mutatja, 2015-ben volt az a helyzet mikor közel 

400 ember volt az önkormányzat foglalkoztatotti állományában, ez a szám folyamatosan 

csökkent az évek során, ahogy a gazdasági fellendülés és az elsődleges munkaerő piac igényelte. 

2019-ben a létszámuk 135 fő, ami jövőre tovább csökken 116 főre.    

 

A 2019-ben megvalósult fejlesztésekről sokat beszéltek, megvalósult az óvoda projekt, a piactér 

beruházás és a Városgondnokság beruházása. Folyamatban van kerékpárút fejlesztés, némi 

csúszással, de meg fog valósulni.  
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Megtörtént a sporttelep korszerűsítése, melyben az épület teljes külső, belső felújítása történt 

meg és pályázat van benyújtva a kerítés, parkoló, járda felújítására.  

A Kárpát utca elkészült, remélték, hogy támogatást nyernek rá, de saját erőből is megvalósításra 

került.  

Mezőgazdasági program fejlesztésben elkészült a fóliasátor, kertészet a Városgondnokság 

telephelyén, ennek is köszönhető, hogy ennyi virág van. Megnyerték az újabb pályázatot is, 

amelyben zöld növényeket is tudnak nevelni.  

Ez évben megtörtént a hulladéklerakó telep rekultivációja a szennyvíztelep melletti területen.  

Folyamatban van a szennyvíz beruház. Az Európai Unió előírja, hogy a településeken mindenhol 

kezelni kell hálózaton keresztül a szennyvizet. Ennek első szakasza 20 évvel ezelőtt megtörtént, 

de volt néhány utca, amelyek kimaradtak (Velencei, Ady, Dante, Veress Péter, Lehel, Dankó, 

Toldi, Hajnal, Úttörő, Vörösmarty, Mikes, Újtelep, …). Elég sokat szenvedtek ezzel a történettel 

mert 2012 tájékára volt tervezve, hogy megvalósul. Megnyerték hozzá a támogatást, amikor már 

majdnem elkezdődött volt egy kormányzati akarat, hogy a hatékonyság címszavával össze kell 

illeszteni a településeket, így kerültek össze Egyekkel, Görbeházával és Nagyrábéval. Ezt a 

konzorciumot a Nemzeti Projektiroda vette a szárnyai alá. Megtörtént egy sikeres közbeszerzés, 

és elnyerte a beruházás megvalósítást a Swietelsky Magyarország Kft.  és partnere a KEVIÉP 

Kft. Elkezdték a beruházást Nagyrábén majd Egyeken. Augusztusra oda értek, hogy Polgárra is 

felvonult a cég, átadták nekik a munkaterületet. Azt nem gondolták, hogy október-novemberre 

olyan nehezen elviselhető helyzeteket hoz az időjárás, amely beavatkozást igényel. Az 

önkormányzat folyamatosan kérte, hogy legyenek tekintettel az ott élők közlekedéssel 

kapcsolatos jogos igényeire. Ezzel a szándékkal élték meg az elmúlt 1,5 hónapot, a türelmet 

megadva. A helyzet tarthatatlanná vált, ezért hathatós átértékelést és elemzést kért a műszaki 

iroda stábjától, akár azzal együtt is, hogy a beruházást megállítják, vagy kötelezéseket tesznek a 

kivitelező számára. Ezek az egyeztetések megtörténtek és azt reméli, hogy kivitelező cég 

komolyan veszi. Nem szeretnék, hogy az önkormányzat a szerződés akadályozója legyen és 

ködbért kelljen fizetni. Kérték, hogy tervezzék újra a beruházás forgatókönyvét, ez megtörtént és 

vélhetően a Dante utcán fog folytatódni a munka. Ahol kritikusabb a terület azt jobb időjárási 

viszonyokra hagyják, illetve ahol elkészült ott az utómunkákat el folyják végezni.  

A költségvetési koncepciót a képviselő-testület tegnapi ülésén elfogadta 41 ponttal, melynek 

feladata, hogy a költésvetés elkészítését segítse és február 15-ére olyat tudjanak elkészíteni, ami 

ezen szempontokat teljesíti.  

Fő célkitűzés a fejlesztési programok megvalósítása, egy hatékony és takarékos működéssel, 

külső forrás bevonással (pályázatok), lokálpatriótaegyüttműködéssel. Kommunális adó 

csökkentéssel, létszámleépítés és elbocsátások nélkül és vagyonvesztés és eladósodás nélkül 

létrehozni.  

 

A Gazdasági Program van néhány prioritása célja, hogy mit is szeretnének megvalósítani: 

- Szociális intézmény fejlesztés  

- Bölcsőde fejlesztés  

- Helyi Értékek Háza 

- CSOK + Polgár Program 

- Városi sportcsarnok  

- Fürdő és kemping fejlesztés  

 

Vannak olyan ingatlanok, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak, a volt orvosi rendelő, 

melyet most raktározásra használnak, a Polonkai-ház, amelyet megvásároltak 24 m Ft-ért és meg 

kell találni a funkcióját és visszakerült a középiskolától a volt Zárda épülete. Ezek az épületek 

jelenleg komoly közfunkció nélkül vannak, de meg kell találni mire célszerű használni. A 

Gazdasági Program kimunkálásakor fognak erről beszélni.  

Vannak frekventált helyen magántulajdonban lévő ingatlanok, melyet nem a város büszkeségei, 

a valamikori ÉVISZ ingatlan, a buszmegálló sarkán lévő épületrész és Táncsics TSZ egykori 
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központja a Móricz utcán. Az már nem eltűrhető, hogy a magántulajdon szentsége felülír 

mindent, és egy településképi érzület nem érdekes ebben a történetben. Arra fognak törekedni, 

hogy legyen eszköz a kezükben, hogy rákényszerítsék azokat, akik a jó gazda gondosságát nem 

teszik meg a saját ingatlanuknál.  

Kezdeményezéseket fognak arra tenni, hogy hogyan lehet a valamikori tiszta udvar, rendes ház 

programba a helyieket bevonni. A jövőkép egy Pedáns Polgári Porta Program és a közterületek 

rendjének megteremtése. A közterületi szemetelés és az illegális hulladékok lerakása a város 

külső részein nem maradhat következmények nélkül, ha azt akarják, hogy a város, élhető, 

szerethető, tiszta és rendezett legyen.  Ehhez kell a közéleti aktivitás. 

 

Előadását befejezve megköszöni a jelenlévők figyelmét.  

 

 

2./ napirend 

Közmeghallgatás  

 

Kérdések, hozzászólások, vélemények  

 

1. hozzászóló: Tóth Gábor (Polgár, úttörő u. 13.) 

 

Szép számokat hallhattak a tájékoztató során, egy parasztgyereknek ez sok szám. Vannak olyan 

dolgok, amit kis összeggel is meg lehetne oldani. Az egyik a szemetelés. A főutcán minden nap 

látja, hogy a közmunkások 4-en, 5-en szedik össze a szemetet a mély árokból. Ha 

elgondolkodnának azon, hogy 50 méterenként kihelyeznének egy kukát, akkor nem volna 

eldobálva a szemét. Ő ezt kipróbálta, mert kint hagyta az üzeme előtt a kukát és két nap alatt 

félig volt. Nem olyan szemetelős a nép. Szerinte egy kis plusszal hozzá tudnának járulni, egy 

kukának az ára nem egy egetverő dolog és még a közmunkás asszonyokat is megkímélnék attól, 

hogy a mély árokból szedjék a szemetet. 

A másik kérdése, hogy a város közvilágítását mikor viszik át a 21. századba? Jelenleg időrelével 

működik. Miért nem lehetne alkonykapcsolóval megcsinálni?  

 

Válasz:  

 

Tóth József polgármester  

A szemetelés kérdése kapcsán elmondja, hogy az a szemét kezelhető a legolcsóbban, amit nem 

dobnak el vagy ha keletkezik oda teszik, ahol helye van. Tud egy kép példát mondani, hogy 

rávilágítson milyenek vagyunk mi, magyarok.  Egy nyári délután fagyiztak a buszmegállóban. A 

Kálvária lépcsőjén ültek fiatalok, beszélgettek, energiaital és chips társaságában. A Kálvária 

lépcsőjének mindkét oldalán van kihelyezve hulladékgyűjtő edények, ezektől az ülőpontoktól 4-

5 méterre. Amikor végeztek, mint aki jól végezte dolgát felállnak és vonulnak el a fiatalok. De 

hát ott maradt a padon a chipses zacskó, az energia italos doboz. Vette a bátorságot és oda ment 

hozzájuk, megkérdezte tőlük, hogy nem maradt ott valami? Mondták, hogy nem. De hát ott a 

szemét, ki fogja felszedni? Erre az volt a válasz, hogy „majd anyám holnap reggel.” Az ő anyja, 

közfoglalkoztatottként majd takarítja utána és ezt ő komolyan mondta. Amit a kérdező Gábor 

mondott, hogy még több helyre tegyenek ki hulladékgyűjtő edényzetet, amit egyébként a 

közmunkások csinálnak és ürítenek. Azt nem tudja ígérni, hogy a város szélső utcáin is lesz, ami 

a céljuk, hogy a közintézmények fókusza van (buszmegálló, piac, iskolák) ott elhelyezik ezeket. 

Az nem normális, hogy 50 méterenként kitesznek egy ilyen edényzetet, hisz szükségszerűsége a 

külső utcákon nem merülhet föl. A városközpontban, ha szükséges tesznek. Minden ingatlannál 

lennie kell kommunális hulladékgyűjtő edényzetnek és szelektív gyűjtőnek, illetve 

üveggyűjtőnek. A legnagyobb probléma, hogy mit csináljanak a zöldhulladékkal. Ez még nem 

megoldott. A közszolgáltatási törvény szerint ilyen tevékenységet csak az arra jogosult végezhet, 
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a DHK Kft. Az önkormányzat ezt próbálta korábban megoldani, a szennyvíztelep mellett, de ezt 

meg kellett szüntetni.  Kezdeményezett egy tárgyalást a cég vezetőjével, hogy találjanak erre 

módot. Erre törekednek.  

A közvilágítás téma örökzöld, a hálózat az E-ON-é, megújították egy konstrukcióval 2 évvel 

ezelőtt, ledes világításra, jobb fényviszonyokkal. Ha valahol üzemzavar van az az E-ON 

problémája.                           

 

Kissné Barta Piroska  

A közvilágítással kapcsolatos kérdés arra irányult, hogy miért abban az időpontban kapcsol fel, 

illetve le. Ez nem az önkormányzattól függ, van az E-ON-nal egy szerződésük, ami évekkel 

ezelőtt rögzítette, hogy pontosan mely időpontban kapcsoljon be- illetve le a lámpa. Próbáltak 

olyan időpontokat meghatározni amikor le és feljön a nap. Évek óta kérik az önkormányzatok, 

hogy alkonykapcsolóval legyen, sajnos nem hajlandó az E-ON átállni erre módszerre. Rosszabb 

időjárási viszonyok között hamarabb kéne felkapcsolni, jogos a kérés és megpróbálják most 

írásban is kérni, hogy korszerűsítse ezt a technológiát.    

 

2. hozzászóló: Zsólyomi Levente (Polgár, Ady u. 30.) 

 

A szennyvízhálózat kapcsán azt szeretné megbeszélni, hogy miért is keletkezett egy a nagy sár, 

mik azok a szerződéshez nem illeszkedő dolgok, ami miatt helytelen ahogy végzik. Több dolog 

is van, ami miatt ez problémás számukra. Az Ady utcában volt kemény burkolatú út, mikor a 

markológép felbontotta a vonalát az útnak, akkor mutatta a munkásoknak, hogy milyen réteg 

vastagságban van benne a kavics (30-40 cm vastag.) Azt is megbeszélték, hogyan kell 

helyreállítani. Itt a felsőréteget közvetlenül kaviccsal vissza kell tölteni, mert egyébként 

szabálytalan. Jelezné, hogy a vízelvezetőcsatornák be lettek temetve, magasabbra lettek kaparva 

és a kifolyásuk nem működik. Az út mellett félméteres zúzott kő sáv van eredetileg, ez hozzá 

tartozik az aszfaltúthoz, a nélkül útszűkületnek számít. Ezen a vonalon lett felbontva a 

szennyvízhálózat vonala ezt is kérnék, hogy pótolják. Az utca lejtése is meg lett szüntetve.   

 

Válasz:  

 

Kissné Barta Piroska 

Néhány hónapja, augusztus végétől folyik a kivitelezés, a jó időben szépen haladt a kivitelező, 

most is, csak a nagy mennyiségű csapadék gondot jelent. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a 

kivitelező jövő év végéig itt lesz, amíg be nem fejezi a munkát. A kivitelezés során az 

önkormányzati utak ideiglenes lesznek helyreállítva. Az ideiglenes helyreállítás azt jelenti, hogy 

jövő ősszel a befejezés előtt fogja ugyanabban az állapotban visszaadni a műszaki állapotát az 

útnak amilyen volt. Erre van egy biztosíték, mindig készül egy állapotfelmérési dokumentáció, 

videó, illetve képfelvétel, hogy milyen állapotban volt az út. Ő úgy tudta, hogy az Ady utcán 

nem volt szilárd burkolatú út, ez számára új, hogy 30-40 cm-es útalapot mondott az úr. Meg 

fogják vizsgálni. Próbálták az elmúlt napokban konszolidálni a helyzetet, ami rendkívül felázott. 

Az összes utcát áttekintették a héten, a minimális karbantartást megfogja csinálni a kivitelező és 

úgy fog levonulni december 20-án, hogy közlekedésre alkalmas állapotban.    

 

Tóth József 

A munkálat újraértékelés megtörtént és a tervekkel ellentétben a Dante utca fog következni.  
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3.  hozzászóló: Szabó Tiborné (Polgár, Ady u. 24/a.) 

 

Elmondja, hogy ő is az Ady utcán lakik, mint Zsólyomi Levente. Még ő nagyon kicsi gyerek 

lehetett mikor elkezdődtek az utcában önerőből beruházások, például a gázt bevezették, ő volt az 

utcabizalmi, ő intézett mindent, járdát, utat intéztek. Igen, bosszúságot okoz az időjárás, de 

kérdezi ő, hogy ezek a szegény emberek tehetnek az égi áldásról?  Nem tehetnek. Az a baj, hogy 

az emberek türelmetlenek, nem figyelnek oda egymásra. 35 éve lakik az Ady utcában, annak 

idején a Táncsics TSZ működött térdig érő keréknyomokban jártak, de nem szóltak senkinek, 

közösen összefogtak az utcában, közösen engedték le a vizet és most is ahelyett, hogy a 

facebookra írják, olyan jó erős fiatal emberek vannak, le kéne engedni a vizet, mert lemenne, 

volna kijárata, csak abban az időben azok az idős emberek, akik ott laktak tudták mi az, hogy 

összetartás és csináljuk mert ott lakunk. Az ő háza előtt is olyan sár van, hogy ha dolgozni jön 

két lábbelit hoz és soha nem szól egy szót se. Türelem kell, a munkások a sarat takarítják, a 

kavicsot viszik és bármit kértek tőlük megcsinálták a mai napon is ott voltak, próbáltak eleget 

tenni a lakosoknak.   

A komoly útalappal kapcsolatosan, 21 évvel ezelőtt, az akkori önkormányzati vezetés, mivel 

önerős volt a gáz és az út, a komoly útalap amiról Levente beszélt az egyenes szakaszon 

megvolt, kétszer fejelték meg és akkor bejött a hivatalba kérvényezte, de a két zugban nem 

tusták megcsinálni mert egy útfejelés volt. És miért? Mert a lakosok, akik akkor ott éltek, idősek 

voltak, nekik már nem kellett és nem fizették be, így nem lett az aszfalt ráhúzva arra a bizonyos 

útalapra. Azt kérné, hogy legyenek türelemmel. 

 

Tóth József  

Az feltételezi, hogy akik ma este eljöttek, kicsivel tájékozottabbak lettek a város dolgairól, 

gondjairól. Többet tudnak az önkormányzat, a polgármester szándákairól és a következő 

hónapokban szeretnének ezen a vonalon menni, a város lakóival együtt, közös akarattal. 

Segítsenek azzal, hogy elmondják jószándékú véleményüket.    

A beruházás 900 millió Ft a városnak a vagyonát közműhálózaton keresztül is gyarapítja, az 

utcák lakóinak többsége évek óta várt erre a beruházásra, az ingatlanuk értékét növeli, az 

életminőségüket javítja. Ő is kéri, hogy amíg lehet viselni a beruházással együtt járó 

szokatlanságokat viseljék annak a reményében, hogy eljön az idő mikor ez jobb lesz. Ha a 

beruházás kész lesz, több mint 500 ingatlannak az értéke is növekszik és nem a környezetet 

szennyezik.  Ezt a fő célt kell látni.  

Az előttük álló adventi ünnepségekre mindenkit szeretettel hívnak és várnak!  

 

 

dr. Faragóné Béres Edit alpolgármester  

Megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi 

ülést bezárta.  

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Tóth József     dr. Váliné Antal Mária 

polgármester        címzetes főjegyző 


