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Készült: 2013. november 11-én 18 órakor megtartott közmeghallgatásról. 
 
Az ülés helye: Művelődési ház nagyterme 
 
Jelen vannak: 
 Nagy Károly polgármester 
 Jenei Károly alpolgármester 
 Bálint Ira képviselő 
 Szecskő Zsolt képviselő 

Dr. Jakab Csaba jegyző 
Kissné Matin Éva általános iskola igazgató 
Szecskő Tiborné Napközi Otthonos Óvoda mb. vezető helyettes 

 Antal János r.ftzls. Gyöngyöspatai Őrsparancsnok-helyettese  
 Nagy László körzeti megbízott 
 R. Takács Eszter tervezőnő Pro Arch Építész Stúdió képviseletében 
 Adorján Anna tervezőnő Pro Arch Építész Stúdió képviseletében 
 Gyenesné Fekete Ildikó gazdálkodási előadó 
 Kissné Mácsár Piroska pénzügyi előadó 
 Ludányi Zoltánné adóügyi előadó 
 Kis Ferenc község üzemeltetési előadó 
 Ombódi Judit jkv. vezető és 
 15 érdeklődő vendég 
 
Napirend: 

1./  Közbiztonsággal kapcsolatos tájékoztató 
Előadó: Antal János r.ftzls. Gyöngyöspatai Őrsparancsnok-helyettese  

   2./ Tájékoztató a településfejlesztési koncepcióról 
          Előadó: R. Takács Eszter tervezőnő 
   3./ Tájékoztató az elvégzett feladatokról és a változásokról 
          Előadó: Nagy Károly polgármester  
 

 
Nagy Károly polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, majd felkéri Antal János r.ftzls. a tájékoztató megtartására. 
 
I. Napirend: Közbiztonsággal kapcsolatos tájékoztató 
 
Antal János: 
Rövid tájékoztatójában elmondja, hogy az Országos Rendőrkapitány előírta, hogy minél nagyobb 
létszámban tájékoztassák a lakosságot a rendőri munkáról. 
A környéken 5 község részvételével, Szücsi, Gyöngyöspata, Gyöngyösoroszi, Nagyréde és 
Gyöngyöstarján 24 órás ellenőrzési projektet vezettek be, ami 1 járőrpár folyamatos jelenlétét 
jelenti. 
Egyre többet kell a rendőri szolgálatot gyalogosan ellátni, mind ezt azért, hogy ne legyen 
személytelen a rendőri munka. Minél többet találkozzanak az állampolgárok a rendőrökkel, ne 
csak a rendőrautót lássák.  
Kéri majd a visszajelzést arra vonatkozóan, hogy valóban többet látják-e a szolgálatot teljesítő 
rendőröket az utcán. 
Felhívja a trükkös csalókra a figyelmet, és nyomatékosan kéri, hogy a kapukat, a lakás ajtókat 
minden esetben tartsák zárva, és csak olyan személyeket engedjenek be a lakásba, akik igazolták 
magukat, és akikről meggyőződtek, hogy hivatalos ügyben keresték fel őket. 
Elmondja, hogy nagyon sokszor tűzifa vásárlása esetén is becsaphatják a vásárlókat, ezért célszerű 
ismerőstől vásárolni a tűzifát. 
 
Ludányi Béla: 
A tűzifavásárlással kapcsolatban elmondja, hogy nyáron, hajnalonként a Fajzati útról már a faluba 
jöttek a teli fával megrakott teherautók. Elképzelhető, hogy azt a fát lopták? 
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Nagy László kmb: 
Az idén falopással kapcsolatos bejelentés nem érkezett a rendőrségre. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a lakosokat, ha ilyen, vagy ehhez hasonló eseményt észlelnek, akkor legalább a gépkocsi 
rendszámát írják fel, mert azzal nagyban megkönnyítenék a rendőrség munkáját.  
Megköszöni Antal János r.ftzls. Úr tájékoztatóját. 
 
II. Napirend: Tájékoztató a településfejlesztési koncepcióról 
 
Nagy Károly polgármester: 
Felkéri R. Takács Eszter tervezőnőt, adjon tájékoztatást a településfejlesztési koncepcióról. 
 
R. Takács Eszter: 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a településrendezési terv három részből áll: koncepcióból, 
szerkezeti tervből és helyi építési szabályozási tervből. Jelenleg a településfejlesztési koncepció 
készült el. Az alaptérkép az önkormányzat rendelkezésére áll. Az államigazgatási egyeztetések 
folyamatban vannak, ezzel kapcsolatban 30 megkeresést küldtek meg az érintetteknek. 
A szerkezeti terv és a helyi építési szabályzat jövő év elején fog elkészülni. 
 
Nagy Károly polgármester: 
A településfejlesztési koncepcióval természetesen már foglalkoztak a Képviselő-testületi ülésen, 
valamint a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta. A Bizottság által javasoltak 
a koncepcióba beépítésre kerültek. 
 
Dr. Szecskő Tamás: 
A településfejlesztési koncepcióhoz is lehet javaslatot tenni? 
 
R. Takács Eszter: 
Természetesen el lehet mondani a véleményt. 
 
Dr. Szecskő Tamás: 
A napokban írt egy e-mailt a Hivatalnak – nem tudja, hogy a tervezőnő megkapta-e már – a Sósi-
réti különleges építési övezettel kapcsolatban. A területre jelenleg érvényes előírás van, miszerint 
a területen legfeljebb földszintes és tetőtér beépítéses építmény létesíthető. Ezzel korlátozva 
lennének a pályázati forrásból történő fejlesztések és ezen keresztül a munkahely teremtési 
lehetőségek is. Mindenki érdeke, hogy a helyszínre tervezett korszerű rendezvény és konferencia 
központ megvalósulhasson. 
Fent említettek miatt célszerű lenne az ingatlanon létesíthető építmények meghatározását úgy 
módosítani, hogy a területen maximum 1 emeletes, tetőtér beépítéses építmény létesíthető. 
 
R. Takács Eszter: 
Meg fogják vizsgálni a felvetést. 
Tudomása szerint a kastély védett, természetvédelmi területen áll, és mindenképpen úgy kell 
mellé építeni, hogy a területet ne tegyék tönkre. 
 
Dr. Szecskő Tamás: 
A kastély műemléki védettséget élvez. 
 
Kissné Mácsár Piroska: 
Mi történik abban az esetben, ha valaki már hozzákezdett a lakásfelújításhoz, és befejezése előtt 
elfogadásra kerül az új építési szabályzat? 
 
R. Takács Eszter: 
Az előre beadott tervekre és a már elkezdett felújításokra nem vonatkozik a rendezési terv 
változása. 
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Nagy Károly polgármester: 
Megköszöni R. Takács Eszter tervezőnő tájékoztatóját. 
 
III. Napirend: Tájékoztató az elvégzett feladatokról és a változásokról 
(Tájékoztató írásban csatolva) 
 
Hozzászólások:  
 
Kiss László: 
Nem érti, hogy az ebek befogását követően miért kell azokat elszállítani, hiszen a chip alapján meg 
lehet tudni, hogy ki a gazdája. 
A falu központjába, a Jókai térre a baleset elkerülése végett útfelfestést kér. 
Célszerűnek tartaná, ha a Tizeshonvéd utcát egyirányúsítanák, akár a Deák Ferenc utca, akár a 
Dobó utca felől.  
Télen a Petőfi utcai kanyar igen balesetveszélyes. A víz lefagyás miatt alig lehet rajta közlekedni. 
Jó lenne, ha valamilyen szóróanyag, homok, kavics a községben több helyre is kihelyezésre 
kerülne, és szükség esetén a közcélú munkások leszórnák az utakat. 
A jövőben, időben fel kellene szólítani a „Dordó-kert” tulajdonosát, hogy tartsa rendbe a területet, 
vágja le a füvet.  
 
Nagy Károly polgármester: 
Az útfestés jogos elvárás, önkormányzati feladat, az idén költségkímélés miatt maradt el. A 
tavasszal meg fogják csinálni. 
A Tizeshonvéd utca egyirányúsítása nem egyszerű dolog. Próbálkoztak már az Aradi utca 
egyirányúsításával is, de az ott lakók nem támogatták. A betartatása sem egyszerű, de ennek 
ellenére meg fogják kérdezni az ott lakók véleményét. 
Az elmúlt években próbálkoztak azzal, hogy több helyre, faládákban raktak ki szóró anyagot, de 
használni nem tudták, mert az összefagyott. Véleménye szerint az idén garantálva van a csuszás -
mentesítés, hiszen rendelkezésre állnak a sószóró, a kistraktor és a közmunkások. Megpróbálják 
kora reggel a munkásokkal a legkritikusabb helyeket leszóratni. 
 
Dr. Jakab Csaba jegyző:  
A kóbor kutyákat a hevesi gyepmester gyűjti össze, természetesen munkaidőben. Befogást 
követően, a tartási díj kifizetése mellett a kutyák a gyeptelepen átvehetők. 
A „Dordó-kert” magántulajdonban van. 
A belterületi ingatlanok gyommentesítése az önkormányzat köztisztasági rendelete alapján jegyzői 
feladat, míg a külterületek gyommentesítése a Földhivatal hatáskörébe tartozik. 
 
Grizner Istvánné: 
A Damjanich utca vége nagyon rossz. A Tűzoltó utcáig már kétszer is volt kátyúzva, de onnan 
lefelé egyszer sem, és már szinte járhatatlan. Árok sincs már, mert a gépjárművek a kátyúk 
kerülgetése miatt benyomták. Jó lenne, ha legalább kavicsot szállítanának oda, hogy a nagy 
kátyúkat valamelyest be lehessen tömni. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Valóban nagy adóssága az Önkormányzatnak a Damjanich utca végének a javítása. 
Kőszállítás nem biztos, hogy jó megoldás, de ideiglenesen vitetnek oda követ, és a közcélú 
munkásokkal elteríttetik. 
 
Ludányi Béla: 
Tudomása szerint a temetőben a halottak napján történt egy kis nézeteltérés. Úgy gondolja, mind- 
ez elkerülhető lett volna, ha követnék azt a rendszert, hogy az alsó kapun bemennének az autóval, 
a felső kapun pedig elhagynák a temetőt. Így elkerülhető a zsúfoltság, és ennek irányításához nem 
kellene, rendőri segítsék, elég lenne, ha a közmunkások irányítanák a közlekedőket. 
A temető alsó kapujánál a villanyoszlopot beljebb kellene helyezni, mert akadályozza a 
gépjárművek parkolását. 
Célszerűnek tartaná, ha a kisebb kátyúkat is kijavítanák, mert a következő évben azok még 
nagyobban, még mélyebbek lesznek. 
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Jenei Károly alpolgármester: 
Személyes tapasztalat alapján mondja, hogy Szegeden a temetőbe tilos gépjárművel behajtani, 
csak a 70 éven túli személyeket lehet bevinni, de csak halottak napján.  
A kóborló kutyákkal kapcsolatban az a véleménye, ha szólnak a kutya tulajdonosának amiatt, 
hogy kinn kóborol a kutyája az utcán, csak segítenek neki, hiszen a bírság alapösszege 90.000 Ft. 
 
Nagy László kmb: 
Tudomása szerint a temetőőr, ha kérik, minden esetben kinyitja a temető kapuját, hogy a 
mozgássérült emberek is be tudjanak menni személygépkocsival, vagy, ha éppen valamilyen nehéz 
dolgot szeretnének a sírhoz vinni, meg tudják tenni. 
A kutyákkal kapcsolatban elmondja, hogy sokszor a kutya gazdája nem is keresi az udvarról 
kiszökött kutyát. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Az utak kátyúzása, javítása projektben szerepel. A nyáron is végeztek kátyúzásokat, de pénzügyi 
fedezet hiányában nem tudták az összes kátyúkat kijavíttatni. 
 
Nagy László kmb: 
A Sósi-rét felé vezető úton ki van rakva a 10 tonnát jelző súlykorlátozási tábla, de a Hősök utca 
elejéről - minden bizonnyal valaki leszedte, - hiányzik. Mielőbb pótolni kellene, s célszerű lenne a 
Rákóczi utca végére is kitenni a súlykorlátozási táblát. 
 
Csontos László: 
A Takarékszövetkezet és a Bisztró előtt parkoló gépjárművek miatt az autóbuszok nagyon nehezen 
férnek el.  Legalább az egyik oldalon meg kellene tiltani a parkolást. 
Célszerű lenne fényvisszaverő táblákat elhelyezni a községben, mert sötétben nem lehet látni őket, 
és így nagyon balesetveszélyes a közlekedés. 
 
Nagy László kmb: 
A Jókai tér 16. szám alatt lévő közlekedési táblát nem lehet látni, s ez által igen balesetveszélyes az 
az útszakasz. Célszerű lenne az ott található bokor kivágására az intézkedést megtenni. 
 
Nagy Károly polgármester: 
Kéri a körzeti megbízott segítségét, hogy mérje fel a községben lévő kritikus forgalmi helyzeteket, 
és megoldásukra tegyen javaslatot. 
 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem érkezett, így a polgármester a közmeghallgatást 20 órakor 
befejezettnek nyilvánította. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Nagy Károly Dr. Jakab Csaba 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 


