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 Képviselő Voks Frakció 
 
1. Dr. Várnai László polgármester 1 MSZP 
2. Lukács László alpolgármester               1 FIDESZ-KDNP 
3. Aradszky Lászlóné               1 FIDESZ-KDNP 
4. Csáki László               1 MSZP 
5. Dózsa Tamás Károly               1 FIDESZ-KDNP 
6. Halász Balázs               1 FIDESZ-KDNP 
7. Horváth Etelka               1 MSZP 
8. Horváth Mihály 1 
9. Hunyadi Péter               1 FIDESZ-KDNP 
10. Jekő Attila               1 MSZP   
11. Jerémiás Béláné 1 FIDESZ-KDNP 
12.  
13.  
14. Dr. Krammer Balázs 1 FIDESZ-KDNP 
15. Máté Lajos 1 FIDESZ-KDNP 
16. Dr. Nagy András Péter                                                 1  FIDESZ-KDNP 
17. Dr. Nagy Lajos 1  
18. Pajor Kálmán                                                               1 FIDESZ-KDNP 
19. Soós Árpád 1 FIDESZ-KDNP 
20.   
21. Dr. Szász Éva  1 
22. Szilágyi Pál Ferenc 1 FIDESZ-KDNP 
23. Váradi Krisztián 1 MSZP 
24.  Vízkeleti Szabolcs Zsolt 1 MSZP 
 
 (  21 fő 87,5 % ) 
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Távolmaradását bejelentette: 
 
1. Dr. Komáromi Szilárd 1 
2. Kószó János 1 MSZP 
3. Szabó Károly 1 MSZP 
 
 (3 fő 12,5 %) 
 
Dr. Ferenczi Mária jegyző 
Kristóf Sándorné aljegyző 
Kristóf Andrea Szervezési osztályvezető 
 
Mester Sándor Humánpolitikai főosztályvezető  
Kőrösi Dezső Műszaki osztályvezető 
Simon István Népjóléti osztályvezető 
Zákány Sándor  érintett 
 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 24 fő képviselő közül 21 fő 
jelen van, az ülés határozatképes, így megnyitja azt.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Horváth Etelka és Jerémiás Béláné képviselőket. 
 
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (III.07.) 
sz. rendelet 33. §. (1) bekezdése szerint „ A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre 
meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.” 
 
Ezt követően lehetőséget ad a megjelenteknek, hogy tegyék meg hozzászólásaikat. 
 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
 
Sebők Miklós Práger Ábrahám u. 10. 
 
A Práger Ábrahám utca aszfaltburkolata 1999 óta nem változott semmit. Indítványozta a 
lakótelep bejárást, amelyen részt vett Kőrösi Dezső műszaki osztályvezető, Haluza János volt 
főkertész és több lakó a környékről. Az aszfalt vastagsága megmérésre került, ami 2,5-3 cm 
vastag volt. Az aszfaltvastagság nem megfelelő, tudomása szerint minimum 5 cm vastagnak 
kell lennie a mellékutcákban. Hová tűnt a hiányzó 2,5 cm? Koptatóréteget kér sürgősséggel. 
Az út széle töredezik és az aszfalt repedezik. Véleménye szerint egyszer kellene jól elvégezni a 
munkát, ami hosszú távú megoldást jelentene. 
 
Nem a lakosságnak kellene bejelelentenie, hogy nem az előírásoknak és követelményeknek 
megfelelő az utak minősége. Tudomása szerint az új utakat átvevő hivatali ügyintéző nem ért 
hozzá. A pár éve elkészült Átlós út minősége nem megfelelő, annyira rázós.  Nem érti, hogy a 
nem megfelelő munkát miért kell átvenni. 
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A Práger Ábrahám utcában az aknafedelekkel nincs egy szintben az aszfaltfelület, hanem rá 
van igazítva az aszfalt. 
 
A Práger Ábrahám lakótelepi közműút elkészítése során a csatornacsatlakozás kivitelezése 
nem megfelelően történt.  
 
A Dong-ér völgyi elkerülő út II. ütemével sem elégedett. A 21. században jobb minőségű 
utakra van szükség. Miért nem építették ki a közvilágítást a Dong-ér völgyi elkerülő útnál? 
 
Nincs járda a Práger Ábrahám lakótelepen, a lakosságnak az úttesten kell közlekednie. 
 
A csapadékvíz elvezetése sem megoldott a Práger Ábrahám utcában. Javasolja, hogy a 
lakótelepről a Dong-ér csatornába vezessék el a csapadékvizet.  
 
A Práger Ábrahám utcai lakótelepen parkosítást kér.  
 
A Városgazda Zrt. részéről hiányolja a fűnyírást és a lehulott levél eltakarítását a Práger 
Ábrahám utcai lakótelepen. 
 
A lakók kötelessége a közterületen lévő fákról lehullott ágakat elszállítani. A lakosság fizeti a 
7000 Ft kommunális adót. Nem várhatják el ezt tőlük. A lehullott levelek összegyűjtésére 
tavaly még biztosított fekete zsákok megszűntek. Helyette a zöld zsákokat a lakóknak kellene 
megvásárolniuk, amivel nem ért egyet. Véleménye szerint a Városgazda Zrt. köszönettel 
tartozhatna a lakosságnak, hogy helyette elvégzi a munkát. 
 
Egyetért a közmeghallgatással, mert mindenki a nagy nyilvánosság előtt elmondhatja 
panaszát. Sokszor ennek ellenére sem oldódnak meg a problémák. A város vezetőinek és 
képviselőinek nyitott szemmel kellene járniuk a városban. Felhívja a városvezetés figyelmét, 
hogy a pénzükért becsületesen dolgozzanak meg és akkor nem lesz szükség 
közmeghallgatásra. A lakókörnyezetében élők közül többen osztják a véleményét, de nem 
jönnek el a közmeghallgatásra, mert nem látják értelmét. A problémák nem most kezdődtek, 
hanem Tóth Zoltán polgármester idejében. 
 
Az új Posta épülete előtt, a Kígyó utcában hiányzik a gyalogátkelőhely és az azt előjelző 
tábla. Kéri ennek pótlását a gyalogosok védelmében. 
 
Hunyadi Péter képviselő urat kéri, hogy tekintse szívügyének az elhangzott kéréseket, mert sok 
a mulasztás. 
Sem szóbeli, sem írásos válaszra nem tart igényt. 
Dr. Komáromi Szilárd korábbi választókerületi képviselője ígéretet tett arra, hogy a Práger 
Ábrahám utca megkapja a szükséges koptatóréteget. 
 
 
Végső István Kossuth u. 17. 
 
A Halasi Nemes Tanács nevében, mint ügyvivő helyettes kíván felszólalni. A civilek javaslatait 
tárja az érintettek elé.  
A helytörténet megismertetésére utca- és térnév magyarázó táblák kihelyezését javasolja. 
Számos településen szokás, hogy a helytörténetileg fontos személyekről elnevezett 
közterületeket magyarázó táblával látják el. A lakosság ismereteit bővíti saját lakóhelye, 
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lakókörnyezete kapcsán. Ez az információ és tudás a most itt élőket közelebb hozza a 
városhoz, elmélyíti ragaszkodásukat a szülőföldhöz és az egykor itt élő és tevékenykedő neves 
kiskunhalasiakról is bővül ismeretanyaguk. Ezért javasolja a Halasi Nemes Tanács azt, hogy 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 46 db magyarázó táblát helyezzen ki 25x45 cm, fóliázott 
lemezből, jól látható fekete betűkkel, lehetőleg az adott közterület névtáblája alá. Az adott 
járdaszinttől számított 2,5 méteres magasságban legyenek elhelyezve. Ennek költsége az 
árajánlat szerint elkészítéssel és felszereléssel 4000 Ft/db, összesen 190.000 Ft-ba kerülne. A 
táblák tartalmaznák az adott személy nevét, a születés és halálozás idejét (ha ez 
meghatározható), az adott személy tevékenységének és életének legfontosabb adatait 2-3 
mondatban és annak okát, amiért az adott közterületet elnevezték róla. Ennek kidolgozását, 
szakmai véleményezését a városban tevékenykedő helytörténészek véleményezése mellett 
kellene elkészíteni. A javasolt nevek a következők: 
Balajthy Dénes u., Bangó Péter u., Baranyi Ferenc u., Bedekovics Lőrinc u., Bessenyei István 
tér, Brinkus Lajos u., Bundzsák István u., Dekáni Árpád u., Fazekas Gábor u., Gál Lajos u., 
Garbai Sándor u., Gózon István u., Grósz Ferenc u., Gyárfás István u., Imreh Mária u., 
Karacs Teréz u., Kmeth Sándor u., Kocsis Lajos u., Kolmann János u., Korda Imre u., Kovács 
Pál tér, Kovács Sándor u., Lakatos Vince u., Latabár u., Markovits Mária u., Dr. Monszpart 
László u., Nagy Czirok László u., Nagy Kálmán u., Nagy Szeder István u., Paprika Antal u., 
Peterka József u., Práger Ábrahám u., Révész György u., Stepanek Ernő u., Szász Károly u., 
Szathmáry Sándor u., Szilády Áron u., Szűts József u., Thorma János u., Tormássy János u., 
Tóth János u., Ván Benjámin u., Vári Szabó István u., Vas Imre u., Vass Lajos u., Zsigray  
Julianna u. 
Megfontolásra ajánlják, hogy a településhez, régióhoz köthető tárgy, nép, település, fogalom 
stb. utcaneveket is lássák el hasonló magyarázattal, ha erre lesz mód. Pl. Budár u., Bajnár u., 
Cserény u., Kun tér, Venyige u., Zsoltina u., Kiffer u., Epreskert u., Szentgál u., Járószék u.,  
Bánegyháza u. stb. 
Írásban is benyújtják javaslataikat. 
 
 
Kriszt Pálné Vasút u. 6/D. II./49. 
 
A falevél takarításával kapcsolatban kíván szólni. Az Erdei Ferenc teret és a Kuruc vitézek 
terét is takarítja a város, de a Vasút utcába még nem takarítottak a Városgazda Zrt. emberei. 
A ház falától kb. 5,5 métert takarítanak a lakók a fákig, onnan 4 métert az úttestig. Saját 
pénzükön megveszik a zsákot. 
A takarítók pedig a padon ülnek. Mekkora területet kell a lakóknak feltakarítani? Még az 
úttest szélét is takarítják, különben felhőszakadáskor akkora a víz az utcán, hogy majdnem 
derékig ér. Ha nem takarítják fel a levelet, akkor eldugul a csatorna. 
 
 
Varga Judit Szathmáry Sándor u. 23. 
 
A helyi Nagycsaládosok Egyesületét és a Halasi Nemes Tanácsot is képviseli. Az egyesület 4 
év óta minden nyáron megszervezi a városi napközit. Azt érzékeli, hogy szükség van a nyári 
családi napközire, de nem tudják olyan hatékonysággal ellátni ezt a feladatot, mint egy 
önkormányzat. Ha egy városnak igazán fontosak a gyerekek és a családok, akkor ezt 
kötelessége megszervezni. Vannak jó példák a környező városokban. Szegeden évek óta 
biztosított ennek lehetősége. Az egyesület lehetőségei nem elegendőek ahhoz, hogy 
valamennyi iskolába és szülőhöz eljusson a hír. Sokan nem tudnak róluk. Ismer olyan 
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iskolaigazgatót, aki szívesen részt venne a napközi lebonyolításában. Az önkormányzat 
közreműködését kéri. 
 
A gyógytestnevelés megjelenésének sokan örültek. Ezzel együtt megszűnt egy másik nagyon 
fontos tevékenység, a pályaorientáció, ami ugyancsak fontos lenne. Tudomása szerint tavaly 
valamennyi általános iskolában létezett ez szolgáltatás. Tanár kollégák többen jelezték, hogy 
lenne rá igény, de lehetőség nincsen. 
 
A városban több mint 30 sportegyesület működik. Nagy problémájuk, hogy nincs helyiség, 
amit használhatnának, ezért bérelni kénytelenek. A bérleti díjakat a szülőkre hárítják, amit 
nem tudnak megfizetni. Több visszajelzés érkezett hozzá, hogy emiatt nem tudják sportra 
beíratni a téli hónapokban a gyerekeket. A családok nem tudják felvállalni a havi több ezer 
forintos tagdíjat. Az önkormányzat által fenntartott kiskunhalasi iskolák mindegyike 
rendelkezik tornatermemmel. Koordinációt kér a városi iskolák tornatermeinek jobb 
kihasználására. Ismer olyan iskolaigazgatót, aki szívesen biztosítaná a termet, amikor 
egyébként nincs szükség rá.  
 
Nem itt van az igazi fóruma a Levi's pályázat esetének, de szeretné elmondani, hogy 
igazságtalan és méltánytalan dolog történt. A kiskunhalasi civil szervezetek szép pályázatokat 
nyújtottak be, de nem a megfelelő módon történt az elbírálás. Összefogást remél. Kéri a város 
segítségét a közös álláspont megfogalmazásában, annak ellenére, hogy visszafordítani már 
nem lehet az eseményeket, de legalább hangot adnak véleményüknek.  
 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Nem úgy sikerült a pályázati kiírás, ahogy a kiíró eltervezte. Utána kell járni. 
 
 
Tassonyi Tamás Bem u. 3. I./3. 
 
Több problémával érkezett. Tavaly felvetette a Kárász u.-Kötönyi u. sarkán a csapadékvíz 
elvezetését. A válaszban megírták, hogy kint voltak a helyszínen és 450.000 Ft-ba kerül a 
probléma megoldása, valamint a munka elvégzését a 2009-es költségvetésben betervezik. 
Ennek ellenére továbbra sem készült el. Később még többe fog terülni, ezért kéri mielőbbi 
megoldását. 
 
Az Oncsa-telepen a villanyvezetékek alatt lévő fák életveszélyesek, nincsenek nyesve, a 
vezetékeket is elérik. Ván László főkertésztől azt a tájékoztatást kapta, hogy már többször 
jelezték ezt a DÉMÁSZ felé. Véleménye szerint inkasszót kell benyújtani a DÉMÁSZ ellen. 
 
A belvárosban nem égnek a lámpák. 
 
A Deák Ferenc utcában a diófák elérték a nagyfeszültségű vezetékeket. Esős időben bárkit 
megrázhat az áram. A probléma megoldását kéri. 
 
A temető kapujában árusítóktól biztosan sok helypénzt szed a város, melyből mobil illemhely 
kihelyezését kéri a részükre. 
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A volt Posta épülete előtt rengeteg a galambürülék és a nagyobb esőzések alkalmával megáll 
a víz. A Városgazda Zrt. beavatkozását kéri. Naponta jár arra és kétségbeejtő állapotok 
vannak. 
 
A síktalanítással kapcsolatban kéri, hogy oldják meg a homok kérdését, mert szétfújja a szél. 
 
30 éve ugyanaz a probléma. Kitisztítják a csatornaszemeket, de a szemetet ott hagyják, az 
autók pedig ugyanúgy visszanyomják. Nincs megoldva, vagy nincs jól megszervezve a munka. 
A Városgazda Zrt. közreműködését kéri. 
 
A Városmenedzser Kft.-nak a város hírnevét kell vinnie a pályázatok menedzselése mellett. A 
turisztikai ajánlóban mindössze egyszer szerepelt Kiskunhalas a Városmenedzser Kft. 
fennállása óta. A Szüreti Fesztivál a tavaly előtti évben szerepelt. Ez kevés. 
 
Nem ért egyet Pajor Kálmán képviselővel, hogy a Halasi Csipke készleteit ki kell árusítani. A 
Halasi Csipke soha nem fog önmagában profitot termelni, hanem idecsalogatja a turistákat, 
akik megszállnak és pénzt költenek a városban. 
 
Alpolgármester Úr alapkőletételt ígért. Ha a Csipke Hotelnek megéri önállóan beruházni, 
akkor másik cégnek is megérné. A megye több városa megelőzi Kiskunhalast turisztika 
szempontjából, mert a termálvízre építenek. A strand majdnem ugyanúgy néz ki, mint 35 éve, 
azzal a különbséggel, hogy nem egy műanyag palával van befedve a melegvizes medence. 
Véleménye szerint többet kellene rááldozni.  
 
A szelektív hulladékgyűjtő sziget mellett a Kisbosnyákon október 23-án állt a szemét. A 
zöldségesek hordják oda a kartondobozokat. A probléma megoldását kéri. 
 
A kutyaürülék még mindig probléma. Nincs változás a közterület felügyelők járőrözése 
ellenére. Még mindig kevesen szedik fel a piszkot a kutyájuk után. 
 
A Városháza épülete melletti két pavilonnal nem tudja mi a szándék, javasolja elbontásukat. 
 
Ha a képviselő-testület a javadalmazása egy részét nem venné fel, valamint a belváros 
rehabilitációs pályázat előkészítésekor tervköltségként kifizetett összegből a Bethlen Gábor 
teret térkővel le lehetne burkolni. Egy későbbi átfogóbb felújítás alkalmával ezeket fel lehetne 
szedni és máshol felhasználni. 
 
Nagyon ráférne a felújítás a Városházára. Sok szép épület van Kiskunhalason, amit nem 
szabad hagyni kárba veszni, függetlenül attól, hogy önkormányzati vagy magántulajdonban 
van. A Táncsics utcában az egyik épületnek csak a felét újították fel. Véleménye szerint fel 
kellene szólítani a bérlőt, hogy hozassa rendbe. A bérleti díjba beszámíthatná a város a 
felújítás költségeit. A Budapest Bank helyén álló korábbi épületre, valamint a Kossuth u. és 
Dekáni Árpád u. sarkán álló épületre is kár volt kiadni a bontási engedélyt. A Székely utcában 
a volt óvoda épületének lebontása mögött is telekspekulációt sejt a háttérben.  
 
A Bem u., Bundzsák u., Lehel u. és Bocskai utca által határolt üres terület valaki kezében van. 
Ha önkormányzati tulajdonban van, akkor bérbe kell adni. Ha magántulajdonban van, akkor 
fel kell szólítani, hogy zárja le, mert keresztül mennek az autók. A Bundzsák utcából jönnek a 
Bem u. és a Lehel u. felé. Nem tartják be a KRESZ-t. 
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A játszóterek fokozott ellenőrzését kérte, mégis két új játszóteret szétvertek. Hiába járőröztek 
a polgárőrök 7000 órát. A fiatalok odajárnak dohányozni. Szombat hajnalban a Bem utcán 
hazafelé tartó fiatalok felborítják a hulladékgyűjtőket. Ezen problémák megoldását kéri a 
polgárőrségtől, vagy a rendőrségtől. 
 
Bem u. 1-3. elé fekvőrendőr kihelyezését kéri. A robogósok hangoskodnak és nem tartják be a 
KRESZ előírásait. A probléma megoldását kéri. 
 
A DÉMÁSZ épülete mögötti terület lakó-pihenő övezet. Az autósok 99%-a nem tartja be az ide 
vonatkozó szabályozást, túllépik a sebességet és nagy az átmenő forgalom is. Fekvőrendőrök 
kihelyezését kéri. 
 
 
Vadkerti Tóth Erzsébet Bajnok u. 2/A. 
 
Polgármester úrnak szerettek volna feltenni néhány kérdést. Szerdán délelőtt 10 órára kért 
időpontot egy megbeszélésre, melyre Lukács László alpolgármestert is várja. 
 
 
Kollár Károly Batthyány u. 
 
10 év óta szorgalmazza a Bernáth Lajos Kollégium Széchenyi u. felőli oldalán a járda 
megépítését. 2008- ban költségkímélésként felvetette, hogy a Vári Szabó István 
Szakközépiskola diákjaival készíttessék el. A szakbizottság a mai napig nem tárgyalta, vagy 
nem értesítette róla. Reméli, hogy most nem marad megválaszolatlanul a kérdése. 
 
Tóth Zoltán polgármester úr idejében kérte a támogatott járdaépítéseknél az ún. 
átkelőszakaszok megépítését. Egy ideig működött is ez, de már nem figyel rá senki, s az 
úttestig tartó 1-2 méteres szakaszok továbbra is sárosak.  
 
A Bajza és a Széchenyi u. sarkán épült egy festékbolt. Egy 3 méter hosszú szakaszon 40-50 
cm-es szintkülönbség van és a gyerekeknek ott kell eljárniuk. 
 
Sokan úgy érzik, hogy nemcsak a képviselő-testület szakadt ketté, hanem a város is. A 
belvárost takarítják, gondozzák csak a közmunkások. Hosszú éveken keresztül, ha a lakosság 
levágta a füvet, vagy a felesleges gallyat összegyűjtötte, illetve a levelet bezsákozta, az 
önkormányzati cég rövid időn belül elszállította. Ma nem ez a helyzet. Hiába takarítanak, nem 
adnak már zsákot, az összegyűjtött levelet nem viszik el, esetleg havonta egyszer. Addig a szél 
széthordja ezt a szemetet és újra a lakosságnak kell összetakarítania. Sokan abbahagyják a 
takarítást, mert értelmetlennek érzik. Korábban magáncégeket vontak be, ha nem győzték 
elszállítani a zöldhulladékot. Most is ezt javasolja, mert ezért fizeti a lakosság a kommunális 
adót. 
 
Az Álmos u. lakóinak panaszát szeretné ismertetni. Ez az utca a városközpontban van, mégis 
tabáni állapotok uralkodtak sokáig. Egy régi rossz épületet lebontottak, aminek mindenki 
örült. Remélték, hogy rendes, a teherautók számára is alkalmas úttest lesz. Sajnos nem ez 
történt. A Műszaki Osztály egy hatalmas építményre adott ki engedélyt, amit beleépítettek a 
kövesútba. Jobban elzárja az úttestet, mint eddig, mert a csatornázás is belelóg. Hogyan 
lehetett ezt az építési engedélyt kiadni, amikor a településrendezési tervben ez zsákutcaként 
szerepel? Felhívta egy hónappal ezelőtt Tóth Péter főépítészt, akitől azt a választ kapta, hogy 
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így történt az építési terv. Régebben szigorúan megbüntették azt, aki ilyen építkezést folytatott. 
Az egyébként szigorú Műszaki Osztály engedélyezte az építkezést. Javasolja, hogy az fizesse a 
bontási és egyéb költségeket, aki az építkezést megengedte.  Az út fennmaradásáért az 
épületek visszabontását kéri.  
 
A zöldterületek védelmében szeretné elmondani, hogy tavalyi javaslata alapján elkészült a 
kórház környékén az út és a füvesítés. Leszerelték a kiskerítéseket, de kár volt. A kórház 
környékén lévő füves területet az autósok rongálják. Felkéri az illetékeseket, hogy 
intézkedjenek. A kisebb boltok, kocsmák közelében is észlelhető ez a jelenség, holott 50-100 
méterre van kijelölt parkolóhely. Büntetések kiszabását kéri ezek megszüntetésére. 
 
 
Bankós Józsefné Kéve u. 37. 
 
A Kéve utcában két hatalmas nyárfa hosszú évek óta gondot okoz az ott lakóknak, ezért a 
nyesésüket kéri. Legutóbb még az áramellátás is szünetelt a lehulló ágak miatt. Nagyon közel 
van a lakóépületekhez és a szomszédban parkoló nagy értékű autókhoz, amelyeket 
veszélyeztetnek.  
50-60 éves fákról van szó, a lombjuk szép, de a parkban is kidőlt egy hasonlóan 
egészségesnek látszó fa, mert nem volt gyökere. 
Vihar idején törnek az ágak, durrog a villanyvezeték és félelemben élnek emiatt. 
 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Mielőbbi intézkedést ígér. 
 
 
Harkai István Dália u. 8. 
 
A csatornázási tervekről kér felvilágosítást. Milyen stádiumban van az új szakasz megépítése?  
A terveket minél hamarabb el kell készíteni, hogy az építkezés ne járjon indokolatlan 
költségekkel és útfelbontással. 
 
Az 53-as út tervezett nyomvonalát nem tartja elfogadhatónak, miszerint a tanulmányterv a 
város külső részére rögzíti az utat. Többen támogatták a javaslatát. Egy építésztől azt a 
felvilágosítást kapta, hogy az út melletti cégek ügyvezetői kérték, hogy ott menjen az út. 35 éve 
már tett jegyzőkönyvbe erre vonatkozóan megjegyzést. Véleménye szerint a munkát akkor is 
jól el lehet végezni, ha nem azonos oldalon állnak a felek. 
 
 
Lukács László alpolgármester: 
 
Írásban hosszabb választ kap majd a hivatal részéről, de röviden összefoglalja az ezzel 
kapcsolatos tudnivalókat. A szennyvízpályázat egy elnyert pályázat, ami maga után vonja a II. 
kör megnyerését, ami remélhetőleg tavasszal be is következik. 3,5 milliárd Ft támogatást 
jelent. 2011-ben, de legkésőbb 2012-ben el kell elkészülnie. A műszaki tervek készen vannak, 
néhány szakasz most van újratervezés alatt. Ez a nyertes pályázat nagy sikere a városnak. 
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Csermákné Bálint Gizella Kuruc vitézek tere 30.  
 
Az Ifjúság 72 Lakásszövetkezet képviselője és 130 családot képvisel. A Kuruc vitézek terén a 
járdahibákat bejelölték, de csak az egyik oldalon készült el a javítás. Hetek óta áll a munka, 
aminek nem tudja az okát. Ennek magyarázatát kéri. 
 
A Kossuth u. és a Kárpát u. között vezet egy út, ahol szörnyű állapotok uralkodnak. A kevés 
garázs miatt az autók az utcán parkolnak és elállják a területet. Előfordul, hogy az autóknak a 
fel kell hajtaniuk a járdára, hogy elférjenek. Az utca egyirányúsítását, vagy más megoldást 
kér. Kértek már fekvőrendőrt, de a nagy költségek miatt elutasították kérésüket. A lakó-pihenő 
övezet táblát az autósok nem veszik figyelembe. A közlekedési lámpát arra kerülik ki. A nyári 
időszakban zavarja az éjszakai nyugalmukat. A rendőrségi ellenőrzés is megoldást 
jelenthetne, de a fekvőrendőr kihelyezése, vagy az utca egyirányúsítása célravezetőbb lenne. 
 
Az Európai Unióban megoldott a nők és rokkantnyugdíjasok 4 órás foglalkoztatása. Csekély 
jövedelmüket ezzel ki tudnák egészíteni, amiből egyre nehezebben tudják fenntartani magukat. 
Jobb lenne, ha nem segélyért kellene sorban állniuk. Dolgozni szeretnének. Tudja, hogy 
gazdasági válság van, a nagyvállalatok megszűntek és a magánvállalkozók nem 
kényszeríthetőek rá, ennek ellenére a probléma megoldását kéri. 
 
Lisztérzékeny és nagyon sokba kerül a diétája. 1 kg liszt 860 Ft-ba, 1 kg kenyér 710 Ft-ba,4 
zsemle 800 Ft-ba kerül. Tavaly kért támogatást, de a kérelmét elutasították, mert 400 Ft-tal 
túllépte a keretet. A hasonló betegségben szenvedő gyermekek felemelt összegű családi 
pótlékot kapnak, a dolgozók az adójukból visszaigényelhetnek egy bizonyos összeget, amivel 
kompenzálják náluk a drága diétát. Több sorstársával együtt egyik csoporthoz sem tartoznak. 
Egyesületi tagsága révén tudomására jutott, hogy számos városban félévente méltányossági 
segélyt kapnak a hasonló betegségben szenvedők. Megoldást kér. 
 
A Kuruc vitézek terén nincs parkosítás és locsolás, mint a belvárosban, pedig az ott lakók is 
ugyanannyi kommunális adót fizetnek. Sok idegen jár keresztül a Kuruc vitézek terén a II. 
Rákóczi Ferenc Szakközépiskola miatt. Örülnének egy szökőkútnak, szobornak, vagy egy 
virágból készült napórának. Nagyon kevés a zöldfelület. 
 
A Kuruc vitézek terén kicserélték a kültéri padokat. A Kuruc vitézek tere 31-33. elé csak olyan 
jutott, ami alacsony, egy háttámlája van és az ülőrésze is ferde. Kérte a régi pad festés utáni 
visszahelyezését, ami nem történt meg. 
 
A Kuruc vitézek tere 31-33. előtt nincs hulladékgyűjtő, míg máshol kettő is. 
 
Jobbulást kíván Szabó Károly önkormányzati képviselőnek. 
Kéri a képviselő-testület összes tagját, hogy ne feledkezzenek el a Kuruc vitézek teréről. 
 
 
Varga Istvánné Báthory István u. 8. 
 
Nagy az átmenő forgalom annak ellenére, hogy lakó-pihenő övezetben lakik. Az 53-as főútról 
a Felsővárosba érkezők csak áthaladásra használják. A saját háza garázsába nem tud beállni 
és több atrocitás is érte már ezzel kapcsolatban.  
A háza előtt nem állhat meg, mert azzal a gyalogosokat akadályozná, az úttesten azért nem 
parkolhat, mert nincs meg a KRESZ által előírt 5 méter. Egyirányú utcák vannak körülöttük, 
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amit több iskolába igyekvő szülő nem vesz figyelembe, mert arra rövidebb. Naponta történnek 
balesetek, mert nem a KRESZ szerint közlekednek az autósok, hanem rutinból. Az autósok 
ellenőrzését kéri, mert nem tartják be a sebességkorlátozást sem. Kőrösi Dezső Műszaki 
osztályvezetővel is beszélt, aki ismeri a problémát, de véleménye szerint ez a rendőrség 
hatásköre. 
 
 
Kósa Lászlóné Tó u. 17. 
 
A jegyző asszonyhoz intézi mondanivalóját. Sok gondjuk van a közelben lévő kocsmával. 
Másfél éve hatóságtól-hatóságig jár. Fényképet mutat be, amelyen a családi házuk 
homlokzata látható. Nyilvános illemhelynek használják a vendégek a ház falát, valamint az 
ablakokat is betörik, ahol nincs redőny. Az önkormányzati képviselőjét is felkereste, Aradszky 
Lászlóné képviselő is interpellált a kérdésben, ennek ellenére minden pénteken és szombaton 
megismétlődik. A kocsma megnyitása óta elviselhetetlen az életük. 
Dr. Szabó Erika országgyűlési képviselő segítségével a birtokába került egy határozat, 
melynek alapján a rendőrök kötelesek intézkedni. A rendőrség már ki sem száll a helyszínre 
azzal az indokkal, hogy a kocsmának van engedélye és forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz. 
A hivatalban azt a tájékoztatást kapta, hogy nincs engedélyük a hosszabb nyitva tartásra. 
10 órakor kötelesek bezárni a határozat szerint. 
A járőrkocsi éjfélkor kijött, az intézkedő járőrnek megmutatta a birtokában lévő határozatot. 
Az intézkedő járőr megmutatta a vendéglátó egység tulajdonosának a határozatot a kérése 
ellenére. Tudtak róla, de még nem vették át, mert nem volt otthon a címzett. Telefonon 
értesültek róla, hogy ilyen tartalmú határozatot fognak kapni. Azóta eltelt fél év, de nem 
történt változás. 
Mióta kipakolhatnak az utcára, még rosszabb a helyzet. Egy hete hajnali fél 3-ig tartott a 
diszkó. 
A Cigány Fesztivál a Tó u. 13. szám alatt volt, annak ellenére, hogy eddig a vásártéren, vagy 
a Cigány Közösségi Háznál tartották. A Tó u. 13. sz. alatti ingatlan is a kocsma tulajdonosáé. 
Nem tudja, hogy hova forduljon már. Kéri jegyző asszony intézkedését. 
A falfirka mellett a csatornákat is megrongálták. 
 
Dr. Várnai László polgármester megérkezett a terembe. 
 
 
Harkai József Eötvös u. 27. 
 
Az Eötvös u. egyirányú. A Halasi Szüret 3 napos volt. Behajtani tilos tábla miatt csak 
szabálytalanul tudta gépkocsival megközelíteni a házukat. Fekete zsákkal történő eltakarását 
kéri ez időre, hogy ne legyen problémája belőle. 
 
Tudomása szerint minden településen szabályozva van a szemétégetés. A nyári hónapokban 
nem engedik meg. Májustól szeptember végéig nem lehet a szabályozás szerint. A nyári 
melegben égetik el többen a szemetet, emiatt nem lehet ablakot nyitni. A kérdés szabályozását 
kéri, mert kellemetlen. A kábelről égették le a szigetelést a környéken. 
 
A Szüreti Fesztivál idejére mobil illemhely kihelyezését kéri.  
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Dr. Várnai László polgármester: 
 
Felhívja a felszólalók figyelmét, hogy a szakbizottságok adnak választ a kérdéseikre, amit a 
képviselő-testület jóváhagyását követően írásban megkapnak. 
 
Más nem jelezte felszólalási szándékát, ezért megköszöni a jelenlévők részvételét és a 
közmeghallgatást befejezettnek nyilvánítja. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
Távollévő Dr. Várnai László 
polgármester helyett: 
 
 
 
 
 
 
 

(:Lukács László:)       (: Dr. Ferenczi Mária :) 
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