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A Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére
Közmeghallgatáson elhangzott közérdekű kérdések és javaslatok megvizsgálásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Képviselő-testület!
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2022. június 30 -i ülésén közmeghallgatást tartott.
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.)
önkormányzati rendeletének 42.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltak értelmében „A
közmeghallgatáson meg nem válaszolt kérdést és javaslatot az annak tárgyában feladat- és
hatáskörrel rendelkező bizottságnak, tisztségviselőnek (a továbbiakban: válaszadó) ki kell
adni kivizsgálás céljából. A válaszadó 15 napon belül köteles írásban választ adni a
kérdezőnek, javaslattevőnek, melyről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatni
kell.”
Sebők Miklós, Iványi András, Györgyiné Szekeres Csilla, Nagy István és Kovács Erika
kiskunhalasi lakosok fogalmaztak meg véleményt, panaszt.
Az elhangzott véleményekre adott válaszokat –melyeket mellékelek- a bizottság megvizsgálta.
A válaszok Sebők Miklós, Iványi András, Györgyiné Szekeres Csilla, Nagy István és Kovács
Erika kiskunhalasi lakosok részére 2022. július 13-án megküldésre kerültek.

Kiskunhalas, 2022. július 13.

Fülöp Róbert s.k.

KIVONAT
A Képviselő-testület 2022. június 30-án megtartott
közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyvből
Sebők Miklós Tuba u. 2.
Emlékeztetőként Polgármester úrnak, a tavalyi közmeghallgatás során, elkerülő út, siralmas
az állapot. Soltvadkerten lesz elkerülő út, Font Sándor országgyűlési képviselő elintézte. Indul
az építés. Bányai Gábor országgyűlési képviselő nem tudja, hogy miért nem tud intézkedni.
Mi az, hogy a kisebb városban, Vadkerten lesz elkerülő, Kiskunhalason nincs, aki lépjen? Ő
nem tud lépni, kicsi ember. Polgármester urat kéri, amiben nem tud intézkedni, szíveskedjen
megkeresni az országgyűlési képviselőt. Ha ő sem, akkor valamerre keresni az útját, hogy ez
az áldatlan állapot szűnjön meg, a kamionforgalom. Nagyon tudja ő is, mert elmondta neki,
hogy még egy kávéra sem állnak meg. Egyértelmű, csak átrobognak rajtuk, a százból
kilencven szerb kamion. El kell terelni az M6-os, M5-ös autópályára, s akkor nem lesz nekik
itt a gondjuk. Nem igaz, hogy a saját országukkal nem tudnak rendelkezni, vagy a
Miniszterelnök úr nem tud rendelkezni. Bocsánat. Az nem állapot. Tessék szíves Polgármester
úr rászánni egy napot, hogy milyen zörejekkel járnak ott a kamionok, hogy mennyi megy. Ha
tud benne segíteni, legalább azt mondja, hogy neki ebben igaza van. Tudja minden képviselő
úr, hölgy, mindenki tudja, hogy igaz, amit elmondott.
Fülöp Róbert polgármester:
Pár gondolattal reagálna. Elkerülő út és 53-as. Nem tud vitatkozni ezzel, valóban a szabadkai
oldalon megépítettek egy várost elkerülő, az autópályát és a határt összekötő szakaszt, ami
megnövelte az 53-as és a határ forgalmát. Ennek érezhetik az áldatlan hatásait. Ennek a
megoldására ők már elindultak és tettek javaslatokat. Nem újkeletű dolog ez, hogy a város
szeretne akár elkerülő utat. Ő jobban hisz abban, amit itt a végén említett, hogy
gyorsforgalmi útra kell terelni őket, s nem igazán az elkerülő út lenne a megoldás, mert az
őket is segítené, ha autópályakapcsolata lenne a városnak. Egy-egy gazdasági társaság
idevonzását is nagyban tudná segíteni. Egy elkerülőút önmagában nem. Abban hisz, hogy az
M9-es autópályának az 53-ashoz való bekötése, ami eredményre fog tudni vezetni. Ezen úgy
tudja, hogy dolgozik a minisztérium, készülnek rá a tervek. Remélik, hogy a következő,
gyakorlatilag középtávún meg is fog tudni valósulni ez a fejlesztés, s ez fogja megoldani
számukra ezt a problémát.
K.m.f.
Fülöp Róbert s.k.
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:
Harkai Péter s.k.

Hunyadi Péter s.k.

KIVONAT
A Képviselő-testület 2022. június 30-án megtartott
közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyvből
Sebők Miklós Tuba u. 2.
A világhírű csipkemúzeum környezete, kerítés, parkoló. Ez már korábbi, emlékeztetőbe.
A város nagyon szemetes, ez nem illik a világhírű csipkemúzeumhoz. A környező települések,
úgy városok és falvak, tiszták és rendezettek. Ha nem hisz neki valaki, menjen el a környező
településekre, falu, város. Nem tudja, miért jó ez, hogy ilyen. Tudja, hogy minden
állampolgárnak be kellene tartania. Ne legyenek ilyen trehány emberek, mint amilyenek
vannak. Nemcsak a városvezetőre és a képviselő-testület tagjaira mondja. Tenni kell érte.
Vannak közterület-felügyelők, éjszaka is be kell osztani szolgálatba. Ha nem tudja úgy
vállalni, akkor menjen el a munkahelyéről.
Fülöp Róbert polgármester:
A közterület és a szemét. Arra azt tudja mondani, hogy igen, tapasztalják ezt. Akár a mai
ülésen is lesz téma a szelektív gyűjtők és környezete. Próbálnak az ellen is tenni. Azt tudja
erre mondani, hogy természetesen a közterület-felügyeletet folyamatosan küldik ki és
dolgoztatják. Próbálnak száz helyen ott lenni. Egyrészt létszámhiányosak is, tehát nincs
megfelelő feltöltöttsége a közterület-felügyeletnek, másrészt nagyon nagy a város és tényleg
nincsenek sokan. Ha helyzet van, azt kéri, hogy jelentsék be. Biztos benne, hogy reagálni
fognak és ki fognak menni.
K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző
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Sebők Miklós Tuba u. 2.
Kiskunhalas egész területén személygépkocsi, nagymotor és kerékpáros rodeópálya van.
Tudja, hogy nem a Polgármester úré. Szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a rendőrkapitány
úrral és bejelentés nélkül, olyan gépkocsiban, ami civil gépkocsi, FÁMA lézer. Nem kell
bejelenteni hol mérnek, mert verebet dobbal nem lehet fogni.
Fülöp Róbert polgármester:
Rendőrkapitánynak ezeket a jelzéseket mindig megteszik, amikor ők jeleznek feléjük. Most is
meg fogják tenni, kérni fogják, hogy ellenőrizzenek és legyenek hatékonyak ezeken a helyeken.

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester
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jegyző
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A város mellékutcáinak kereszteződésében több helyen az ívek kicsik és magas szegélykövek
vannak. Például a Szilády Áron utca és a Posta utca kereszteződése. A Szent Imre utcai
forgalmi akadály indokolatlan létesítmény, javasolná az elbontását, mert tervezői hiba, amit
csinált valaki, aki elfogadta, az is hibázott.
Fülöp Róbert polgármester:
A Szent Imre és Posta utca. Azt gondolja, hogy a Posta utca egy régebbi kereszteződés. Szűk,
nem vitatkozik ezen. Nehéz benne befordulni. A Szent Imre utca most lett szűk ezzel a
felújítással. Lehet gondolkodni azon, hogy csináljanak ezeken ívkorrekciót, de ezek mind
komoly beruházások. Ezekre össze kell szedni magukat, kell akkor egy olyan tervező, aki
kitalálja, hogy jó legyen, s meg lehet valósítani, ha arról van szó.

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester
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Bethlen Gábor téren a Rossmann előtti útszakaszon, azok, amelyek több kocsi parkolását
elveszik, ezt a megoldást nem tudja, honnan szedte a tervező, valamint a virágtartók úgy
vannak kihelyezve, ha gépkocsival megállnak az út szélén, nem lehet kinyitni a jobboldali
ajtókat, mert nekinyitja a kocsi ajtaját a virágtartónak, holott beljebb is lett volna lehetősége
a létesítményt létesíteni.

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester
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A Gimnázium mögötti parkolóhoz hasonlóan szíveskedjenek ugyanolyan parkolókat
kialakítani halszálkás megoldással, sokkal több gépkocsi tud elparkolni a városban. Észszerű
és célszerű.

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester
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A Vasút utcában járdapótlás a Tuba utcáig. Kb. 2-3 m2, ami föld. Ez így van már „ezer” éve.
Bocsánat, nem igaz, hogy ezer, de nagyon régóta. Ezt szíveskedjen a város pótolni, ezt a pár
négyzetmétert.
A járda nem a lakóépülethez tartozik. Bocsánatot kér, azért mondta, hogy nem a lakossági.
Tuba u. 2. alatt van, s ha a Vasút utca felől jönnek, akkor van ott az a 2-3 m2-nyi rész, ami a
Tuba utcai aszfaltutcához csatlakozna. Az épületnél ott a járda Polgármester úr, az nem az
övé.
Fülöp Róbert polgármester:
Járdaépítés tekintetében az a fő irányvonal, hogy azokon a helyeken építenek járdát, ahol van
önerő lakossági oldalról. Nem azt szeretné ő eldönteni, hogy itt építsenek, vagy ott építsenek,
hanem ott építenek, ahol mellé beszáll a lakos is. Ez nyilván tud ilyen szüneteket okozni, de
még mindig ez a legigazságosabb akkor, ha az önkormányzatnak viszonylag visszafogott
források állnak lehetőségére. Így kétszer annyi járdamennyiséget lehet egyébként építeni, mint
amennyit, ha csak maguk erejéből fognának neki és csinálnának.
K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
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A Tuba u. 2. Vasút utca felől nagy esőzések esetén az árok órákig tele van csapadékvízzel. Hol
van a vízelvezetés a városban? Szíveskedjenek megnézni és lépni benne, ne az épület alá
menjen a víz, mert ez nem megoldás.
Fülöp Róbert polgármester:
A csapadékvíz témában azt tudja elmondani, hogy a csapadékvíz-hálózatuk ki lett találva egy
adott mennyiségű csapadék intenzitásra. Amikor ezeket az átmérőket és ezeket a szabványokat
kitalálták, akkor még hírből sem így nézett ki a város szerkezete, s nem voltak leburkolva a
kertek, nem volt minden víz kivezetve a közterületekre. Rengeteg olyan problémát
tapasztalnak, ami gyakorlatilag túltelíti a hálózatot. Ez okozza ezeket a gondokat. Azt tudja
mondani, hogy ezekre a kihívásokra akkor tudnak megfelelő válaszokat adni, ha külső
forrásokat tudnak bevonni. Ha ezt saját adóerőből kellene megoldaniuk, akkor tíz-húsz év sem
lesz rá elég. Ehhez mindenképpen külső forrást kell igénybe venni. Most az egyik pályázat
keretében például olyan repülőgépről, lézeres letapogatást fognak beszerezni, amellyel
tényleges lejtési viszonyokat és a probléma gyökerét meg tudják ragadni. Onnantól kezdve
fognak tudni érdemi tervezést és érdemi megoldást javasolni egyébként ezekre az ügyekre.

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester
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Az autóbuszállomás terveit hogyan tudta elfogadni a városvezetés?! A környezetbe egyáltalán
nem illik bele a lapostetővel. Minden körülötte lévő épületen tető van. Be kellett volna építeni,
hőszigetelés megoldás, buszosoknak lett volna szabadidőben egy kis pihenőhelyük legalább.
Nem illik bele ez oda, lapostető egyáltalán.
Legyenek szívesek odafigyelni, a térkövek elhelyezése, hogy vannak beszabva, a XXI.
században ne csináljanak ilyen csúnya munkát. Ne fogadjanak el Polgármester úr. Jó?
Még mond egy párat. Reméli, hogy az építő cég csúnyán meg fog fizetni a csúszásért. Kötbér,
hölgyeim, uraim, kötbér. Valaki egy évet elcsúszik a munkafolyamattal. Tavaly karácsonyra
tudomása szerint, ahogy hallotta a fülével, át kellett volna, hogy adják. Ilyen rendezetlen
munkát végezni, amit elvégeztek a Modinvest Kft. részéről, ezt nem lehet elfogadni.
Fülöp Róbert polgármester:
A buszállomás és a lapos teteje. Erről lehet vitatkozni, hogy kinek mi tetszik és mi nem tetszik.
Előtte is lapostatős épület volt ez ott. Kapott olyan véleményt, hogy kitakarja a templomot így
is a monstrum. Szívesen ütköztetné vele, akinek még ez az épület is túl magas. Ő ebben nem
szeretne igazságot tenni. Ilyen volt a tervező által megálmodott. Azt gondolja, azzal, hogy egy
új és egyébként pihenőt tartalmazó, tehát a buszsofőrök találnak bent lehetőséget arra, hogy
leüljenek és megigyanak egy kávét menetközben. Nem tudja, hogy ez az információ honnan
van, hogy erre nincs lehetőségük. Tartalmazza a fejlesztés természetesen ezt. Szerinte egy
kulturált, normális és sokkal biztonságosabb buszállomást fognak tudni birtokba venni.
Egyébként július 16-ra van kitűzve az, hogy már teljesértékűen működjön a buszállomás.
Megvan a használatbavételi engedély, a Volán most a saját rendszereit szereli bele,
utastájékoztató rendszereket, informatikát, s utána át fogják adni. Kötbér tekintetében pedig a
szerződések nagyon keményen kötnek mindenkit, őket is. Meg lehet nézni. Amikor van csúszás,
annak mindig objektív oka volt. Nem azért csúsznak, mert ők ketten úgy döntöttek, hogy ez
csúszásra alkalmas, hanem azért csúszott, mert ennek mindig volt valami oka.
Építőanyaghiány, volt, hogy leégett az a gyár, ami elő volt írva magában a konszignációban
és nem lehetett beszerezni azt az anyagot, amivel tovább tudtak volna haladni. Higgye el,
nemcsak azon múlik, hogy el-el csúszik egy projekt, mert ők itt azt mondják, hogy ne
dolgozzanak. Igenis azt szeretnék, ha ez időben kész lenne, s rendben lenne. A szerződések
nagyon kemények és valóban tartalmazzák a kötbért. Ez nem egy ismeretlen fogalom a
számukra. Ez kötelező eleme minden egyes szerződésnek.
K.m.f.
Fülöp Róbert s.k.
polgármester
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A Tó utcán az útárokban, mondta tegnap Alpolgármester úrnak, tegnap le is fotózta, a Tó
utcán, nem nézte, hogy hány számú ház, egy zöld színű ház előtt az árokban a nagy
hűtőszekrény, meg régi műanyag redőny, egyéb hulladék ott van, s ez hetek óta ott van. A
közterület-felügyelők hol vannak tisztelt Polgármester úr? Miért nem teszik a dolgukat? Ha
neki kint volna egy zsák cementje a közterületen, biztos meg is volna bírságolva. Szemetelésre
is tessék odafigyeltetni az illetékesekkel! Megkéri Polgármester urat. Hatékonyan, amit
elmondott, szíveskedjen mindent komolyan venni. Mind olyan dolgokat hozott fel, amelyről
úgy gondolja, hogy nagyon fedi a valóságot.
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Iványi András Práger Á. u. 3.
Ezelőtt két hónapja tartották a polgárőrségnél a gyűlését, ahol Polgármester úr jelen volt. Ott
megígérték, hogy konkrétan feltérképezik a városnak azon pontjait, ahol szemét és egyéb
problémák vannak. Az előző kolléga konkrétan nem sokat mondott általánosságban. El tudja
mondani, hogy a Kuruc vitézek tere, Kertvárosi Általános Iskola a kukák ürítése után másnap
már tele van szeméthalmazzal. Nem tudja, hogy ez megengedhető-e a városban. Naponta jár
ezeken az utakon és mindig tele van szeméttel. Ahogy elviszik a kukákat, mindig tele van. A
másik a kukák tartalma. Nem meri kinyitni az ablakát, mert áramlik a bűz. Korábban azt
mondta, hogy a lakosság feladata az, hogy rendben és karban tartsa a kukákat Megkereste a
társasházi képviselőket, ők nem igen hajlanak erre. Azt mondják, hogy próbálják rávenni a
lakosságot arra, hogy a kerítés legyen a megoldás. Több utcafórumot tartottak, s az
elmondták az emberek, hogy egyszerűen nincs pénzük arra.
Fülöp Róbert polgármester:
Köszöni szépen. A szemétügyről azt tudja elmondani, hogy igyekeznek odaérni mindenhova.
Megvannak a korlátaik, próbálnak. Köszönettel veszik, s ha tizenötezer óra alatt tapasztalnak
olyat, ami szemetelés és kell, azt kéri, hogy akár rendőrségi feljelentéssel, akár az
önkormányzati rendészet felé jelezzenek, hogy tudják, el kell járni a dologban. Azt kéri, hogy
ez a kommunikáció legyen folyamatos akár a viráglopások tekintetében. Minden egyes
alkalommal, amikor tudomást szereznek róla, megteszik a rendőrségi feljelentést. Ha azt
mondják a rendőrségnél is, hogy kevés az ember, akkor is, mert így lehet megoldani az ügyet.
Ennek más megoldása nem lesz, azt gondolja.
K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Harkai Péter s.k.

Hunyadi Péter s.k.
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Iványi András Práger Á. u. 3.
A Kuruc vitézek terén az átjáró, árkádok, vizelő és nagy dolgot végző személyek. Többek
között a lakók panaszkodtak a lakógyűlésen arról, hogy nincs ellenőrzés a városban és bárki,
bármikor rájön a kis-, nagydolog, ott üríti magát. Ez lehetetlen állapot.

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Harkai Péter s.k.

Hunyadi Péter s.k.
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Iványi András Práger Á. u. 3.
Főtér állapota. Gyönyörű virágok vannak, de a padra nem mer senki leülni. Tessék kimenni
délután. Az ember összetakarít reggel, a Zrt.-nek (lásd: Halasi Városgazda Zrt.) van egy
embere, aki takarít, szemetet szed. Naponta negyven zsák szemetet szed össze a városban.
Mindennap újratelik. Lehetetlen állapot. Nem tudja, hogy kinek a feladata, nem az ő
feladatuk. Ők egy véleményező, javaslattevő szerv, a bűnmegelőzéssel, bűnüldözéssel
foglalkoznak. Mivel megígérte azt, hogy ezzel is fognak foglalkozni, tulajdonképpen
megtörtént ennek a szemrevételezése két hónap alatt.

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Harkai Péter s.k.

Hunyadi Péter s.k.
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Iványi András Práger Á. u. 3.
Lopják a virágokat. A velük szemben lévő házból három leandert vittek el. Darabonként ötven
kiló. Nem akarja a közterület-felügyeletet bántani, de egyszerűen nem látni felügyelőt a
városban.

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Harkai Péter s.k.

Hunyadi Péter s.k.
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Iványi András Práger Á. u. 3.
Az ő emberük a városháza előtt irányítja a forgalmat. Múlt időszakban a Kossuth utcán is
rendőr volt, az iskolák előtt is volt közterület-felügyelő, ez eltűnt. Nem tudja a magyarázatát,
hogy miért. Az embere panaszkodik, hogy egymaga kell, hogy irányítsa a teljes forgalmat.
Kérte már a rendőrkapitányt arra, hogy próbáljon embert adni. Azt válaszolta, hogy nincsen
emberük.

Fülöp Róbert polgármester:
A gyalogátkelőnél szerinte reggelente ott vannak iskolaidőben a közterület-felügyelők. Most
azzal, hogy az iskolaidőszaknak vége van, emiatt nem lehet velük ott találkozni. Lényegesen
visszaesett a forgalom. Ahogy végetért az iskola, mintha nem is ugyanabba a városa járnának
reggel dolgozni. Azt tudja mondani, hogy ez természetesen szeptembertől folytatódik és
ugyanúgy ott lesznek a közterület-felügyelők a gyalogátkelőhelyeken a reggeli órákban.
K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Harkai Péter s.k.

Hunyadi Péter s.k.
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Iványi András Práger Á. u. 3.
Továbbá el szeretné mondani az, hogy a polgárőrség állapota aggasztó. Most voltak 24
évesek. Dunapatajon beszélt az államtitkár úrral (lásd: dr. Bolcsik Zoltán a
Belügyminisztérium rendészeti államtitkára) és a Túrós úrral (lásd: dr. Túrós András, az
Országos Polgárőr Szövetség elnöke), s rákérdeztek, hogy mennyi a polgárőrség támogatása.
Azt mondta, hogy véi háromszázezer forint. Rákérdeztek, hogy na és az önkormányzat? Erre
azt mondta, hogy semmi. Ígéret van, hogy lesz pályázat ekkor, meg akkor, de egyelőre még
erről nem tudnak. Korábban beszéltek arról, hogy a huszonötezres falvakban új autó, új
ruháik. Nagy Pista barátja polgárőr, ott volt a találkozón és elmondja, hogy olyan
egyenruhában vannak a polgárőrök, hogy nem igaz. Ők nem jutnak el harminc év óta oda,
hogy valakit felruházzanak. Egy öltözet ruházat százezer forintba kerül.
Szorgalmazta az államtitkár úr, hogy egyre többet járjanak a határra. Jelenleg háromezer
polgárőr dolgozik a déli határon. Ma jelentették be, illetve nekik a fórumon bejelentették,
hogy át fogják szervezni, határőrszerűség lesz majd a jövőben. Ennek a dolga folyamatban
van. Arra kér még választ, hogy tulajdonképpen hogy fog rendeződni az ő anyagi helyzetük.
Azt mondta az államtitkár úr, hogy be fognak jönni Halasra és át fogják beszélni a dolgokat,
mert nonszensz, hogy ekkora tizenötezer órát dolgozó polgárőrök csak ennyit kapnak állami
támogatásként is.
Fülöp Róbert polgármester:
A pályázat tekintetében pedig igen, két hónappal ezelőtt találkoztak, akkor volt szinte vége az
első körös pályázatuknak, ami a civil szervezetek támogatására volt kiírva. Nem tudja, hogy
miért nem jutott el ez a lehetőség. Nagyon sok egyesület pályázott a városből. Nem lehet azt
mondani, hogy eldugták volna ezt a pályázatot, hogy nem beszéltek, vagy nem hirdették volna.
Azt szeretnék, hogy a következő körben egy hasonló összeggel majd szeptember környékére
majd újra kiírnának egy újabb pályázatot. Erről tájékoztatta akkor is az egyesületet és a
tagságot. Ha a pénzügyi lehetőségeik adottak lesznek, akkor ezt meg fogják tenni és
támogatják az egyesületet. Határozottan továbbra is azt szeretné kérni, hogy minden
lehetőséget ők is ragadjanak meg és nézzenek utána, mert úgy nem lehet menni előre, hogy
egyébként vannak pályázatok, amiket nem támadnak meg és nem próbálnak meg rajta
forrásokhoz jutni. Így persze harminc év alatt sincs egyetlenegy ruha. Azt mondja csak, hogy
kellene menni előre. Voltak olyan évek, amikor erősek voltak és tudtak úgy adni támogatást,
hogy fősoron és kérdés nélkül, de most nem ilyen a helyzet. Emiatt kéri a megértést, s menni
kell előre a pályázatokban.
K.m.f.
Fülöp Róbert s.k.
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:
Harkai Péter s.k.

Hunyadi Péter s.k.
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Györgyiné Szekeres Csilla Széchenyi u. 123.
Ő is az 53-as főút megemelkedett forgalma miatt is szeretne segítséget kérni. Borzasztó a
forgalom éjszaka ezen az úttesten. A csatornák olyan hihetetlen mód csattognak, hogy a
gyerekek nem tudnak aludni. Hogy kinyissák az ablakokat… Az ő lakóházuk egy régi
parasztház, ami hátrafelé nyúlik, tehát nem elterül az 53-as úton, hanem hátrafele. Még így
sem tudják kinyitni az ablakokat. A kert hátsó felében is olyan mérhetetlen módon nem is csak
csattognak, hanem a kamionok -öt, hat, hét, nyolc- nagy mennyiségben haladnak át egyszerre,
nagyon nagy a hangzavar.
Ehhez kapcsolódna a másik kérdése. Az 53-ason két lámpalehetőség van. A legutolsó, ami a
Széchenyi utca felőli, a Lidl áruháznál van. Nem tudja, hogy lehetne-e egyet a Kölcsey utcára
tenni. Ott nagyon sok intézmény is van. Iskolások kelnek át az úttesten, s lehet, hogy ez is
megfogná egy kicsit ezt a nagy áramlatot, ami bejön a városon és egyszerűen keresztülrobog
a Lidl áruházig.
Fülöp Róbert polgármester:
A forgalom megnövekedéséről már tettek egy pár szót és gondolatot. Ezt itt is csak meg tudja
erősíteni, valóban egyfajta emelkedett forgalommal is állnak szemben. Egy pár évvel ezelőtt
ez nem volt ilyen mértékű. Ennek a városon belüli kezelésére, akár a Batthyány utcánál lévő
csomópont, gyakorlatilag a felüljáróról lejőve balra kanyarodni egy nagyon nehéz, lehetetlen
küldetés. Megvizsgálták már, hogy mi a helyzet, ha lámpa van. Valószínűleg lámpával nem
gondolja, hogy korszerűen lehet kezelni a helyzetet. Inkább körforgalmak építése lehet az, ami
megoldást nyújthat. Éppen múlt hét pénteken volt itt a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatója
és vele egyeztettek ezekről a kérdésekről. Ő azt mondta, hogy támogat minden egyes ilyen
forgalomszabályzó és -javító fejlesztést a városban. Ő is ismeri ugyanezeket a kérdéseket.
Reméli, hogy meg tudják oldani. A csatornacsattogásra azt tudja mondani, hogy jelezni fogják
a vízmű felé. Alapvetően ők a fenntartói, üzemeltetői a hálózatnak, hogy vizsgálják meg.
Tudja, hogy ez egy régi ügy már. Gyakorlatilag mióta létre lett hozva az a csatorna ott, nem
tudja, hogy sikerült olyan nyugvópontot találni, hogy teljesen csönd volt Megpróbálkoznak
ezzel akkor mégegyszer.
K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Harkai Péter s.k.

Hunyadi Péter s.k.
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Györgyiné Szekeres Csilla Széchenyi u. 123.
A másik felvetése, hogy a Szabó Ervin utcán, ő az EGYMI (lásd: Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény) keretein belül óvodapedagógus, s a Bajza utca sarkán is van egy
óvoda. Most már ott van az EGYMI épülete is, ahol nagyon sok gyerek van. Hatalmas
forgalom van abban az utcában is. Nagyon nyomják a gázt. Egy fekvőrendőrt, esetleg valamit
lehetne-e oda, esetleg az utca közepére, vagy valahova tenni. Ez a lovaslaktanya mögötti kis
utca.
Fülöp Róbert polgármester:
A Szabó Ervin utca és a fekvőrendőrök. A Szabó Ervin nem a nagy büszkeségük. Nem egy jó
állapotban lévő út. Nem tudja, hogy ki az, aki ott száguldozik, de hogy az az autóját nem
szereti, az is biztos. Komolyan mondja, hogy kész van rá a felújítási terv, a Szabó Ervinre is.
Azért nem tudták eddig megcsinálni, mert egyszerűen nem volt rá keret. Lehet, hogy így nem
kell és mesterségesen kialakul a fekvőrendőr. A viccet félretéve, fekvőrendőr témában a
következő felszólaló Nagy István is el tudja mondani a tapasztalatait, hogy ér-e egyáltalán
valamit a fekvőrendőr. Ott telepítettek és ő nem nagyon hisz a fekvőrendőrben. Keresik azokat
a jó megoldásokat, amik nem ezt a fajta rezgéssel és nagy gázadással járó
forgalomcsillapítást jelentik, mert a fekvőrendőrnek szerinte ez a nagyon nagy problémája,
hogy egyrészt nem lassítanak le rajta kellően és ahogy átugrat rajta az autó, rezgéseket okoz.
A másik oldalon ugyanúgy elkezdni nyomni a gázt, mert azt az időveszteséget okoznak a
fekvőrendőrrel, azt megpróbálja behozni az utca végéig. Tehát nem biztos, hogy ezzel elérik
azt a célt, amit szeretnének. Önmagában a problémát érti és megérti. Azt tudja mondani, hogy
el tudja fogadni. Ha lesz erre olyan ötlet, vagy javaslatuk, ami ennél több, vagy jobb, akkor
megpróbálkoznak vele. Köszöni szépen az észrevételeket.

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Harkai Péter s.k.

Hunyadi Péter s.k.
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Györgyiné Szekeres Csilla Széchenyi u. 123.
Úgyszintén óvodával kapcsolatos. Létesül egy Waldorf óvoda a Baranyai Ferenc utca 20.
szám alatt. Ott is ugyanez a kérdés, hogy esetleg lehetne-e valamivel lelassítani a forgalmat.
Igaz, hogy kint van egy harmincas tábla, de ezt senki nem veszi figyelembe. Ott a környékbeli
lakosok jelezték, hogy eddig is nagyon sok volt a baleset és tartanak tőle, így ha
megnövekedik a forgalom az óvoda miatt, még több lesz.

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Harkai Péter s.k.

Hunyadi Péter s.k.

KIVONAT
A Képviselő-testület 2022. június 30-án megtartott
közmeghallgatásáról készült jegyzőkönyvből

Nagy István Kisfaludy u. 2.
Sürgős megoldás a Jókai utcai kanyar. Ott volt az átadásnál, éppen Polgármester urat
kérdezte, hogy mi történik itt. Mondta, hogy átadás. Ezt ő viccnek vette. Nem tudja, ki
tervezte. A javaslata az, hogy aki ezt tervezte, az fizesse vissza a tervezési díjat. Ilyet nem lehet
csinálni egy városban, nem lehet csinálni. 2 méter 75 centiméter a minimum forgalmi sáv. Ezt
írja elő a KRESZ. Ott lecsökkentette 2 méterre. Buszok járnak rajta, teherautók járnak rajta.
Tudja, hogy a kerékpárost valahogy el kell engedni. Főépítész úrral megbeszélték.
Megkérdezte, hogy mit lehet itt csinálni. Mondta neki, hogy sok mindent már nem. Lehet
csinálni egy nyitott kerékpársávot. El kell tüntetni onnan a járműforgalom elől elzárt
területet, le kell festeni, megmarad a 2,75 méteres forgalmi sáv, s a kerékpárosnak egy nyitott
kerékpársávon tovább lehet menni. Nem történt meg a mai napig. Azóta többször reklamált
Főépítész úrnál. A válasz mindig az volt, hogy csinálni fogják. Mondta, hogy elmegy a
háztartási boltba, vesz 150 forintért egy fekete festéket és lefújja. Ennyi ideig tartana. Nem
érti, hogy miért nem lehet. Ne várják meg azt, hogy ott esetleg egy teherautó, vagy egy busz
elsodorjon egy kerékpárost. Ő kénytelen rámenni a járműforgalom elől elzárt területre. Olyan
ügyes sofőrt nem fog találni, aki átmegy a baloldalba a kanyarban és a szemből jövővel fog
ütközni, mert akkor megkérdezik tőle, hogy mi az „istent” keres itt. Sürgősen kellene ebben
intézkedni, hogy szűnjön meg.
Fülöp Róbert polgármester:
Gyorsan közben pár dologra reagál. A Jókai utcainál ott voltak személyesen is, megnézték. Ő
ezen nem tud vitatkozni, módosítani fogják. Nem tudja, hogy fogják tudni megoldani, de
megkísérlik.

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők:

Harkai Péter s.k.

Hunyadi Péter s.k.
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Nagy István Kisfaludy u. 2.
A másik nagy probléma a Nagy Szeder és a kórház sarok. Most meg fog nyílni állítólag
nemsokára újból a forgalom. Oda Főépítész úr szerint körforgalom van tervezve. Évek óta
kérte, próbálkozott vele, hogy azt a téglakerítést, ami ott a kórház sarkán van, le kellene
bontani, nincs szükség rá. Nem lehet ellátni a kórház felé, hogy jön kerékpáros, jön gyalogos.
Ők lelassítanak a tanulókocsival lépésre, s az az eredménye neki, hogy a STOP táblánál álló
személygépkocsi, vagy akárki azt hiszi, azért lassít, hogy meg akarja neki adni az elsőbbséget
és kiindul eléjük. Zavaró. Oda egy forgalomirányító tükröt szeretne kihelyeztetni, ami nem egy
óriási költség. Körülbelül olyat, mint a Dózsa György utca végén, ami a Nagy Szeder utcát
mutatja, hogy arról jön-e valaki. Amíg a körforgalom megépül, gondolja, az két év körülbelül,
addig ez a forgalomirányító tükör megoldaná. Elhiszi, hogy most nem kellene elbontani a
kerítést, mert az költség, újat építeni költség. Aztán jön a körforgalom, megint el kell bontani.
Egy nagyméretű forgalomirányító tükör azt a kérdést megoldaná. Nem gondolja, hogy ez egy
olyan óriási nagy befektetés. Nem kezd bele a többibe, mert egyszerűen úgyse tud haladni vele
semmire, mert nagyon sok, amiről itt van szó.
Fülöp Róbert polgármester:
A Nagy Szeder István utcai körforgalom ez a fürdőfejlesztési projekt részeként lett
megtervezve, s a kivitelezés is ahhoz van kötve. Ha az elindul, onnantól várható megoldás. A
tükör kihelyezésével azt gondolja, hogy valamelyest lehet javítani a helyzeten. Egyébként már
a kerítésbontáson is gondolkodtak, csak új kerítést kellene építeni. Most azért építsenek egy új
kerítést, hogy utána a körforgalom miatt lerombolják, nem kezdtek bele. Megpróbálhatják
ezzel a tükörrel megoldani a kérdést.

K.m.f.

Fülöp Róbert s.k.
polgármester

Kollárné dr. Lengyel Linda s.k.
jegyző
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Nagy István Kisfaludy u. 2.
Itt a Szász Károly utca kereszteződése, az 53-as út. Harminc éve nem történt
forgalomszervezés Kiskunhalason. Elnézést, megállt a forgalomszervezés. Nagyon szépen a
mellékutakat csinálja az önkormányzat, a befogadóutakat építgeti, de egyszerűen
forgalomszervezésből, s ezért kéri az 5. pontot majd, hogy az abban lévő témával
kapcsolatosan egy ilyen személyes meghallgatást szeretnének kérni. Nem akár vészmadár
lenni, de nehogy megérjék, hogy Kiskunhalastól elvegyék a vizsgaváros lehetőséget, mert az
katasztrófa lenne. Sajnos a facebookon nagyon sok „szemét” kommentet kapnak. Ki ez a kis
poros város, hogy itt vizsgahely van?! Félegyháza most visszakapta. Ez már nekik egy nagy
baj, de valamit ki kellene majd eszelniük, okos dolgot. Hogy aztán tudnak-e ilyet találni, azt
nem tudja.
Fülöp Róbert polgármester:
Forgalomszervezés: Több szakértői anyagot is látott már itt a városházán különböző
időszakokban, amik a forgalomszervezésről szóltak. Van egy új is egyébként, erről majd lehet
beszélgetni. Parkolóhelyek tekintetében is elég sok újdonságot tartalmaz. Ez Péternél
megtalálható. Ha ez a találkozójuk létrejön, ezt is meg tudják mutatni és tudnak arról is
beszélgetni egy kicsit, hogy milyen gondolatok vannak most aktuálisan. Akkor a többi
felvetésre is, ami most nem tudott elhangozni, arra is fognak válaszolni az írásos jelzésben.
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Tavasszal találkozott egy olyan pályázati siker hírével, ami megmozgatta a fantáziáját. Ez a
bizonyos Élhető Kiskunhalas pályázat. Rettentően örült neki. Ennek a vezérfonalát szeretné
végigvinni. Élhető városról akkor beszélnek szerinte, ha az abban élők jól érzik magukat. Az
pedig akkor következik be, ha tudják, mi zajlik körülöttük. Az első, amit szóba szeretne hozni,
az a kommunikáció. Nem feltétlenül a tájékoztatás, hanem a kommunikáció igénye a város
lakossága részéről. Például amire most választ kaptak, a buszpályaudvar kérdése. Ez szerinte
megnyugtató így, hogy ekkor lesz és akkor lesz. Viszont megspórolhattak volna egy
huhogóknak és egyebeknek minősítést, hogyha erről tényleg tud a város. Csúszik, ezért
csúszik, azért csúszik. Nem terjednek el pletykák, hogy a Volán telephelyén vannak már a
berendezések. Mivel most választ kapott, ezt nem hozná fel.
Fülöp Róbert polgármester:
Kommunikáció, ez volt az egyik nagy sarokkő. Igyekeznek a kommunikációban a lehető
legkimerítőbbek lenni. Járnak a rádióba, a tévébe újságba, internetes csatornákon keresztül,
fórumokat szerveznek. Azt gondolja, hogy ezen amennyire csak tudnak, igyekeznek helye lenni
és mindenütt elmondani. Tegnap a Semmelweis napon is, amikor a díjakat adták át,
megköszönte az egész éves munkáját az egészségügyi dolgozóknak, akkor ott is elmesélte
nekik mind a buszállomást, mind a Csetényi parkot. Igyekszik képet adni, amikor csak
megszólalási lehetőséget kap, ezekről a futó projektjeikről, pont azért, hogy elkerüljék ezeket
a fals információkat. Természetesen elfogadja azt, hogy ez még nem kellő és nem tudnak
mindenhova eljutni a megfelelő információval. Meg fogják próbálni és meg fogják vizsgálni,
hogyan lehet még tovább javítani. Bízik benne, hogy találnak még olyan lehetőségeket,
amelyekkel még több emberhez, még több polgárukhoz el tudnak jutni a valódi, reális
információkkal.
K.m.f.
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Ugyanúgy nagyon izgatja a város lakosságát, vagy legalábbis azt a kört, akikkel ő tartja a
kapcsolatot, hogy ténylegesen most a fürdő kérdése hogyan áll. Látott, követi a pályázati
anyagokat, a kisajátításokat, telekvásárlásokat, egyebeket. Ez nagyon biztatóan halad afelé,
hogy akkor valóban megvalósul. Párhuzamosan viszont a kormányzati kommunikáció arról
beszél csak, hogy bizonyos nagyberuházásokat halasztanak. Arra szeretne egy egyértelmű
választ kapni, hogy a kiskunhalasi Csipke Fürdő megépül-e, abban a formában épül-e meg és
mikor kezdődik, mert ez sok embert foglalkoztat.
Fülöp Róbert polgármester:
Fürdőfejlesztés: Azt tudja mondani, hogy a mai állás szerint, de az a szomszédban folyó
háború esetén tényleg azt jelenti, hogy a mai állás és információ szerint nem kaptak arról
értesítést, hogy változott volna ennek a projektnek a státusza. Továbbra is azon vannak, hogy
ezt az idei évben el tudják kezdeni. A kiviteli tervek, ami alapján ténylegesen a közbeszerzést
el lehet indítani, ezek készen vannak. Tervellenőrzés van folyamatban. Ha ez kész, akkor
elindul a közbeszerzési folyamat. Reméli, hogy az le tud futni két-három hónap alatt, s utána
tudnak szerződést kötni és megindul a kivitelezés. Nagyjából ez a menetrend, ez az optimum.
Minden, ami ettől eltér, az valamilyen oknál fogva, valamilyen buktatót jelent ennek a
folyamatnak a véghezvitelében. Ritka az a közbeszerzésük, ahol nincs valami gond, vagy
probléma. nem feltétlenül a kiírás miatt, hanem akár a résztvevők egymást támadják és ez is
okozhat csúszást és problémákat. Reméli, hogy ebben az ügyben nem lesz ilyen, s ütemesen és
időben fognak tudni haladni. Annál is inkább, mert az érződik, hogy a mostani fürdő, ami
üzemel, annak a gépészete nagyon a vége felé van. Ideje lesz, hogy elindítsák ezt a fejlesztést.
K.m.f.
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Az élhető városhoz úgy gondolja, hozzátartozik a személyi, jóléti kérdés is. Egy másik
aspektust hozna be. A városban nagyon sok probléma halmozódott fel, amivel időnként
megkeresik a képviselőket, de van, amit nem juttatnak el. Attól ezek még létező problémák.
Csak néhányról hadd beszéljen. Ott jön el rendszeresen a Szász Károly utcai, Keceli úti
körforgalomnál, ott van kint például egy olyan pályázati tábla, hogy szegregációs területek
gondozása, felszámolása. Most miután elég sokat járt a Kórház utca, Sáros utca, Pipa utca
környéken, az ott élők ebből nem sokat észleltek, legalábbis neki ezt mondták el. A Sóstó
melletti részen úgyszintén. Mivel ennek egy része vádaskodás lenne, ezért fel sem hozza. A
lényeg az, hogy nem úgy élik meg az ott lakók, hogy a lakókörnyezetük, lakhatási lehetőségeik
jelentősen javultak volna. Látott ott játszóteret, futballpályát, ez mind oké, csak abban a
pillanatban, amikor a személyes megélhetésről van szó, illetve konkrétan a lakhatásról, akkor
ez nem biztos, hogy elegendő.
Fülöp Róbert polgármester:
Az 500 millió forintos pályázat, ami a szociális témát illeti, ennek oroszlánrésze az Erzsébet
királyné tér felújításáról szól. Azt, hogy ők a megélhetésben, vagy ilyen jellegű témában nem
érzik, akiket megszólított, erre azt tudja mondani, hogy voltak ennek a programnak soft és
hard részei. A hard részben megcsinálták az Erzsébet királyné tér felújítását, 55 lakás került
felújításra, plusz kilenc családi házat újítottak fel még a Sáros, Polgár, vásártér környezetben,
amelyek mind önkormányzati tulajdonúak. Ezen felül voltak olyan soft programok, amelyek
arra voltak alkalmasak, hogy képesítéseket szerezzenek az itt élő közösségek. Tehát építőipari,
általános iskolai végzettségek. Megvoltak azok a rendszerek, amelyekre lehetett jelentkezni.
Azt kell mondania, hogy lasszóval is nagyon nehezen tudták összevadászni az embereket arra,
hogy ezeken a képzéseken részt vegyenek, s hogy megpróbálják őket megtanítani halászni.
Alapvetően erről szól. Úgy, hogy forrásokat adjanak arra, hogy ők kenyeret vegyenek a
boltban, erről nem szól ez a pályázat. Ez erről szólt, hogy ilyen értelemben segítsék és
támogassák őket.
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Ehhez kapcsolódó még, nem tudja a rendszerét, hogy a szociális tűzifa kiutalás, illetve ellátás
az milyen módon történik. Akikkel beszélt, ők azt mondták, hogy nem jutottak hozzá. Cigány
lakosokról van szó. Kéri, ha lehetne, hogy az Alpolgármester úr erről referáljon Polgármester
úrnak. Nagyon szíves átadja a tudást, hogy kikkel beszélt, hogy milyen problémákkal
találkoztak. Egy „csomó” civil kezdeményezés alakult a télen is, hogy élelemhez, fához,
ruhához juttassák ezeket a városlakó társaikat.
Fülöp Róbert polgármester:
A tűzifa kérdésben azt tudja elmondani, vagy akár itt a téli csomagok tekintetében, hogy
folyamatosan érkeztek az igények. A kisebbségi önkormányzattal összehangolva végezték az
elmúlt időszakban. Bizonyára van olyan, aki ebből kimaradt. Nem nagyon tud olyanról, aki
bejött, indokolt lett volna, hogy kapjon, s nem kapott. Azt kéri, hogy be kellene jönni ide az
osztályra és felvenni a kapcsolatot a kollégákkal, hogy részesülhessenek ezekből a
programokból.
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Egy másik nagy terület a pedagógusság. Talán több ismerős is tudja, hogy ő is az. Jó lenne
érezni, hogy a városnak fontosak a pedagógusok. Azon túl, ami van, tehát a kitüntetések,
díjak. Ezt tisztelettel, köszönettel veszik. Például, hogy egy tabutémát emlegessen, a város
megemlékezések nagy része az iskolák gondozásában, közreműködésével jön létre. Most egyik
oldalról van az, hogy az új kerettantervek és egyebek nagyon feszített iskolai munkát írnak
elő. Egy-egy ilyen rendezvényre való felkészülés pedig nagyon sok energiát vesz el a
tanítástól, tanulástól. A kérdése, hogy nem lehetne-e ezt a gyakorlatot úgy átformálni, hogy a
pedagógus, illetve az iskola valamilyen módon érdekelt legyen? Valami ellentételezést, akár
valamilyen kedvezményt kap a felkészítő pedagógus. Egy uszodabérletet, egy mozilátogatást,
könyvutalványt, teljesen nyitottak a lehetőségek. Pillanatnyilag iszonyatos teher bizonyos
kollégáknak a vállán, hogy színvonalas, jó műsort… (Megszólal a hozzászólási idő végét jelző
hangjelzés.) Nagyon sietni fog.
Pécs elindított egy olyan kezdeményezést, hogy a város, ha már az állam nem tudja a
pedagógusbéreket olyan módon rendezni, ahogy az szükséges lenne, vállalkozók különböző
kedvezményeket ajánlanak fel a város pedagógusainak. Nem tudja, hogy ez ügyben lehetne-e
valami kezdeményezést indítani. A másik, hogy pedagógushiány van a városban is. Gondolt-e
arra a városvezetés, hogy akár ösztöndíjjal, akár lakhatási valamilyen támogatással idecsábít
olyanokat, akik aztán meg is maradnak, mert nagyon nagy lesz a baj.
Fülöp Róbert polgármester:
Ez a pedagógusoknak szóló kedvezményrendszer, illetve maga az, hogy valamilyen módon
díjazzák a részvételt ezeken a városi rendezvényeken, csak azt tudja elmondani, hogy
természetesen hálás az egész város véleménye szerint azért a munkáért, amit ezeken az
előkészítő időszakokon eltölt a pedagógus és a diák. Nagyon szép és felkészült produkciókat
láthat az, aki eljön ezekre az alkalmakra, az ünnepségeikre. Büszkeségre ad okot. Úgy tudja,
hogy van olyan, amikor ezt azért meg tudják köszönni. Lehet, hogy nem minden esetben, de
igyekeznek fognak ezen a rendszeren változtatni és valamilyen kis ellentételezést a
lehetőségeikhez mérten beiktatni minden egyes alkalomra.
K.m.f.
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Utolsó megjegyzése, hogy a szubszidiaritás elvéről hosszan lehetne itt beszélgetni, hogy
minden fontos kérdés ott dőljön el, ahol az hasznosulni is tud, ezért azt szeretné kérni, ha a
képviselő-testület képviselő tagjai többször tartanának lakossági fórumokat. Ő nem nagyon
észlelt ilyet mindamellett, hogy a saját képviselőjének van mit megköszönni. Jó lenne, ha az
élhető város programjába is be lehetne építeni azokat a lakossági észrevételeket, amelyeket
ott felhoznak.
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