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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

1. Fülöp Róbert 1 FIDESZ-KDNP 

2.Aradszky Lászlóné 1 FIDESZ-KDNP 

3. Dr. Bognárné Nagy Éva 1  FIDESZ-KDNP 

4.Farkas Dániel 1  FIDESZ-KDNP 

5.Gyöngyi László 1  FIDESZ-KDNP 

6.Hevesiné Vincze Éva 1  FIDESZ-KDNP 

7.Hunyadi Péter 1  FIDESZ-KDNP 

8.Kuris István László 1  FIDESZ-KDNP 

9. Laskovicsné Terzics Edit 1  FIDESZ-KDNP 

10.  

11.  

12. Tapodi Attila 1 SHT 

13.  

14.Vincze Attila 1  FIDESZ-KDNP 

15. Vizkeleti Szabolcs 1  SHT 

 

 (12 fő 80 %) 

 

Távolmaradását bejelentette: 

 

1. Patocskai Tamás 1  JOBBIK 

2. Dr. Skribanek Zoltán 1  FIDESZ-KDNP 

3. Váradi Krisztián 1 SHT 

 

 (3 fő 20 %)  

 

Kristóf Andrea       aljegyző 

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási 
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osztályvezető 

Simon István        szociálpolitikai csoportvezető 

Törőcsik Dávid      Önkormányzati Rendészet vezetője 

Baics Tamás        környezetvédelmi referens 

Máté Lajos       városfejlesztési ügyintéző 

Tóth Ágota       szervezési ügyintéző 

László Mária        belső ellenőr 

Tóth Péter        főépítész 

Szűcs Csaba       alpolgármester 

Kolompár László      ÜSZB bizottsági tag 

Csendes Ildikó       KIGSZ vezető 

Garas Edit       Városi Bölcsőde vezetője 

Molnár László       rendőrkapitány 

Molnár Ferenc Halasi Városgazda Zrt. 

vezérigazgatója 

Versegi László       Kunság-Halas Np. Kft. ügyvezetője  

 

 

-----Közmeghallgatás----- 

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 15 fő képviselőből jelen van 12 fő, az 

ülés határozatképes, így megnyitja azt. Három fő jelenleg igazoltan van távol. A mai napi 

munkájukat közmeghallgatással fogják kezdeni, amelyre két jelentkező érkezett a mai napra. 

Jelentkezési sorrendben fogja őket szólítani és kéri, hogy fáradjanak oda a mikrofonhoz és 

mondják el észrevételeiket.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Kuris István László és Vizkeleti Szabolcs Zsolt képviselőket. 

 

 

Nagy István Kisfaludy u.2: 

 

Tisztelettel köszönt mindenkit. Azt ígérte egy testületi ülésen, hogy nem jön többet 

közmeghallgatásra. Azt is közölte, hogy nem fognak érte könnyet hullatni biztosan. Azért mondta 

ezt, mert úgy nézett ki a dolog és nem egyedül volt ezzel, hogy közmeghallgatáson amit elmond az 

ember, az vagy hülyeség, vagy megvalósíthatatlan. Az esetek 99 %-ában nem történt semmit. Tesz 

egy kísérletet, hátha ez a testület nyitott fülekkel fogja hallgatni ezt és hátha megvalósítható belőle 

valami. Elsősorban közlekedéssel kapcsolatos dolgokat fog előhozni. Sok van, de csak egy párat az 

idő rövidsége miatt. Már csak azért is, mert épp a mai napon 40 éve, hogy gépkocsivezetést oktat a 

városban. Elég sokat járja az utcákat le-föl, s elég sok mindent lát. Nagyon röviden összeírt egy-két 

dolgot. Ezek szinte mind kérdések. 

 

A Latabár utca végére engedélyeztek egy 2,5 méteres kőkerítést, ami eleve érthetetlen volt, hogy 

lehetett úgy lezárni egy kereszteződést, hogy nem lehet belelátni. Ott van egy betonvillanyoszlop, 

ami tökéletesen megfelelne arra, hogy egy közlekedéssegítő tükröt helyezzenek el rajta. 

Számtalanszor fordul elő, hogy a biciklisek nagy lendülettel jönnek és ugrálnak le a biciklikről, 
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mert akkor látja csak meg a járművet, amikor odavágódik elé. Gondolja, hogy ez nem egy óriási 

költség, s lehet, hogy meg is valósítható, így biztonságosabbá lehet tenni a közlekedést. Már csak 

azért is, mert a tulajdonos egy több mázsás követ kirakott a kanyarba, amit nem sikerült 

eltávolíttatniuk onnan sose. Nem tudja, hogy mi célt szolgál neki. Valószínűleg a kerítését akarja 

védeni a mázsás tömbbel, ami oda van rakva.  

 

A Vadkerti út az ipari iskolától a Fazekas Mihály utca kereszteződéséig miért főútvonal? 12 éves 

gyermek nem kerékpározhat rajta, gyakorlatilag nem mehet el az iskolába a gyerek, le kell neki 

szállnia és tolni a biciklit, vagy megy másik utcán, Ág utcán, vagy akárhol.  

Most, hogy vezetik a vízvezetéket, a Domb Söröző elöl kikerült a tábla. Nem tudja, hogy szándék 

van-e visszatenni oda, vagy tényleg megszűnt, de még az 53-as út sarkán változatlanul kint van, 

hogy főútvonal. Azt hiszi, hogy Magyarországon ez a leghosszabb főútvonal lehet ez a szakasz, ami 

kb. 50-60 méter. Nem tudja, hogy mi indokolja. 

 

A Jókai utcán, a Merkbau Kft. telephelyének a végén a Dong-éri csatorna hídja leszűkíti az utat a 

két korlát miatt. Javasolna oda egy forgalomirányító táblát, hogy elsőbbség a szembejövő 

forgalommal szemben, illetve a szembejövő forgalom elsőbbsége, hogy tiszta legyen, ki menjen. 

Hogy melyik irányból, teljesen mindegy végső soron, csak meg kellene szabályozni. Főleg most, 

hogy egy vállalkozó odaköltözött egy kamion teleppel. Onnan is elég nagyméretű járművek jönnek 

ki. Nem tisztázott, hogy ki menjen ott először. Elég sűrűn találkoznak ott egymással szembe. Elég 

kellemetlen, főleg ha már valaki benne van a kanyarban, mit csináljon, mit ne csináljon. Két 

egyszerű táblával véleménye szerint helyre lehetne tenni, s akkor egyértelmű, hogy ki, merről fog 

először elmenni abba az épületbe.  

 

Az országot járva Fegyvernek községen a 4-es számú főút halad keresztül. Engedélyezik rajta a 70 

km/h-ás sebességet. Nem híve a száguldozásnak, ne értse félre senki, de nem tudja mi indokolja a 

Sóstótól az ipari iskoláig, ahol egyetlen gyalogátkelőhely nincs, mi indokolja az 50 km/h-át? 

Messze van a kerékpárút, messze van a járda. A Gerle utca sarkától kifelé nem lehet kihelyeztetni 

70 km/h-s sebességkorlátozó táblát, mint ahogy az összekötő úton is ott van? Gyorsabban menne át 

a forgalom a városon. Ipari iskolától befelé ne, onnantól jöjjön az 50 km/h, mert jönnek egymás 

után a gyalogátkelőhelyek. 

 

Lejárt az ideje? Szomorú.  

 

Nagy fájdalma, amit még gyorsan el kell mondani, a Kisfaludy utca. Valamit tenni kell, amíg nem 

lesz ott egy komoly baleset. Egérútnak használja a lámpa felé közlekedő gépkocsivezetők 90 %-a. 

Látják, hogy piros a lámpa, bevágódnak a Kisfaludy utcába, végigszáguldoznak rajta, a túlsó felén 

kijönnek és mennek tovább. Fordítva ugyanúgy. Jön Pest felöl, látja, hogy piros a lámpa, 

bevágódik a Kisfaludy utcába 60-80 km/h-val. Nem mer bekanyarodni a kapujába. Szinte le kell 

állnia és be kell várnia, hogy biztosan be tud-e kanyarodni, mert úgy elmegy mellette,hogy nem is 

veszi észre, hogy jött. Ígértek már rendőri jelenlétet, ígértek már mindent. Legszívesebben 

fekvőrendőrt tenne oda, de olyan igazit.  

Nagyon sok gyerek jár iskolába azon az úton a Bernáth Lajos Kollégiumtól. Nagyon veszélyes.  

 

Kérne egy fél percet csak az Esze Tamás lakótelepi babakocsisok nevében. Tisztelettel köszönik 

Képviselő asszonynak, hogy sikerült a buszmegállóban megoldatni a leszállást. Részben sikerült 

csak. Meg kellene nagyobbítani. Csináltak egy 2-2,5 métere betonplaccot, illetve a Latabár utcába 
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egy áthidalót, de a babakocsis kismamák bokáig érő vízben, sárban csak a középső ajtón tudnak 

csak felszállni és ugyanott tudnak csak leszállni. Nem megoldott ezzel az ő problémája. Elöl felszáll 

az, aki nem babakocsival jön. A babakocsisok kérik, ha lehetne meghosszabbítani. Ez sem egy eget 

verő költség.  

 

Frank Ferencné Vörösmarty u. 41.:  

 

Eredetileg a szelektív hulladékkal kapcsolatban jött, de régi sérelmük van nekik is. Az a gond, hogy 

a Felsővárosi Általános Iskola mögötti részen Vörösmarty utcát használják autósok, hogy 

kikerüljék a nagy forgalmat. Reggel, mikor viszik a gyerekeket, délután, mikor mennek értük. 

Lakóövezet a Kölcsey utcától, s nem igazán van betartva a sebesség. Volt olyan, hogy is félve mert 

kilépni a kapun, mert mennek. Többször, s olyan kocsikkal, amelyekről biztosan tudja, hogy több 

száz méteren keresztül nem oda tartoznak. Ez iskolai időszakban van.  

 

A szolgáltatóval beszélgetve már örül, hogy szelektíven tudják gyűjteni a hulladékot. Szerinte jó 

lesz, reméli legalábbis. Egy kérdése volt az utcákkal kapcsolatban. Gondolja, hogy a szolgáltató 

majd elmondja. Úgy találta, hogy az ő részükről pont nem akkor van beírva, amikor a 

hagyományos kukát viszik. Meg lett nyugtatva, hogy akkor lesz elvíve a másik is. Az egyik kedden, a 

másik csütörtökön lenne.  

 

A másik megjegyzése, tudja, hogy ez rengeteg edényt jelent, de sajnos vannak nem egészségesek, 

idősek, akik nehezen tudják, vagy szívességből tudják valakivel megoldatni, hogy elvigye a házhoz 

a kukát.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönik, hogy elmondta a véleményét. Fognak egyébként írásban válaszolni mindegyik felvetésre. 

Körükben van a szolgálgató ügyvezetője, akinek átadja a szót, hogy röviden ismertesse az új 

szelektív rendszer lényegét.  

 

Versegi László Kunság-Halas Np. Kft. ügyvezetője:  

 

Tisztelettel köszönt mindenkit. Engedjék meg, hogy azzal kezdje, egy kicsit összefoglalná a két 

kukás gyűjtési rendszert. Hátha a hölgy is választ talál a kérdésére az elmondottakban.  

Május 11-től Kiskunhalas belterületén megkezdődik a két kukás gyűjtési rendszer. Sokak számára 

véleménye szerint ismert, de akik számára nem, azokhoz reméli, hogy eljut a médián keresztül, 

hogy maga a két kukás gyűjtési rendszer hogyan és mikén valósul majd meg a jövőt illetően.  

Mint említette, május 11-től indul, s a Városgazda Zrt. telephelyén a Szentháromság u.5. szám alatt 

lehet ezeket az edényeket átvenni. A héten az osztás már elkezdődött. A mai nap bezárul a hétre, a 

jövő héten pedig hétfőtől-péntekig 8-14 óráig lehet majd átvenni. Egy szombati nap lesz azok 

számára, akik 14 óra után tudták volna átvenni az edényzeteket. Amennyiben a hulladékgyűjtő 

edényzetek nem kerülnek minden lakoshoz el, még próbálnak olyan időpontokat hirdetni, ami a 

lakosság számára is kedvező lesz.  

Engedjék meg, hogy a két kukás gyűjtési rendszert röviden összefoglalva egy pár szót még mondjon 

arról, hogy miként kell kihelyezni az edényzeteket. A hulladékgyűjtő edény sárga fedéllel van 

ellátva. Ez fog szolgálni a szelektív hulladék elszállítására. Ebbe kimondottan csak műanyag, 

papír, üveg és fém csomagolási hulladékot lehet elhelyezni. A másik edénybe pedig a biológiai 
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lebomló és esetlegesen megmaradt kommunális hulladékot. Kérnék a lakosságot, hogy 

mindenképpen törekedjen arra törekedjen, hogy a szelektív hulladékba ne kerüljön bele egyék 

kommunális szennyeződés, elsősorban szerves anyag. Úgy gondolják, hogy ez a plusz edény arra 

fog szolgálni, hogy a nagyobb darabos műanyag- és papírdarabokat is el tudják benne helyezni. A 

régi gyűjtőszigeteknél ez nem volt annyira könnyen megvalósítható. Kicsit volt a nyílása, nem fért 

bele. Nem tudtak belerakni egy törött műanyagszéket, de most már ebben könnyebben elhelyezhető. 

Remélik azt, hogy a szelektív hulladék mennyisége ezáltal növekedni fog.  

Első körben a családi házas övezetekben tervezik ennek a két kukás beindítását. A társasház mint 

kérdés nagyon sokak számára felmerült, hogy ott milyen megoldás fog megvalósulni. A szigetek 

bővítésével szeretnék ezt a társasházak rendelkezésére bocsátani. Amit még fontos megjegyezni, 

hogy mindez díjmentesen fog a lakosság számára lehetővé válni.  

Ami még nagyon fontos, hogy egy szóróanyag került a lakosságnak kiosztásra, amiben látható egy 

utcalista. A hölgy jelezte, amit köszön szépen, hogy van benne egy elírás. Az a kérése, hogy 

mindenki úgy próbálja meg értelmezni, hogy adott gyűjtési napon, a kommunális hulladékkal 

azonos napon fog a szelektív hulladék minden esetben elszállításra kerülni. Ha vannak a 

tájékoztatóban olyan átfedések, hogy egy utca akár két napon is szerepel, annak az lesz az oka, 

hogy van utca, ami osztott utca és szedik a hétfői, keddi és a szerdai napon is. Senkit ne zavarjon 

meg, mindig az adott gyűjtési napon fog elszállításra kerülni a szelektív edényzet, a kommunális 

járattal egy napon. Fontos megjegyezni, hogy nem feltétlenül egy időpontban. Több autó fogja ezt 

szedni. Nem fogják keverni a kommunális hulladékot a szelektív hulladékkal. Úgy gondolja, hogy 

mindenki számára elérhető lesz ez a szolgáltatás, aki igénybe szeretné venni.  

Próbálnak arra törekedni, hogyha nem kerül átvételre minden edény, akkor kicsit kedvezőbb 

időpontokra rakják át.  

 

Fülöp Róbert polgármester:  

 

Köszönik a tájékoztatót. Úgy gondolja, hogy a közmeghallgatás végére értek. Lesz ez a téma még 

napirenden, hisz egy rendeletet kell alkotniuk a hulladékkérdésben. Ha lesz még a képviselő 

uraknak, hölgyeknek hozzászólása, ott megtehetik.  

 

K.m.f. 

 

 

      Dr. Ferenczi Mária jegyző távollétében: 

 

 

 

 

(: Fülöp Róbert :)      (: Kristóf Andrea :) 

  polgármester             aljegyző 

 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

 

 

 

 (:Kuris István László :)     (:Vizkeleti Szabolcs Zsolt:) 


